
Káliummal mérgezik a sót és a lakosságot 
Magyarországon?

Néhány, szinte a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményét megvalósító ember*** azzal kampányol az 
interneten, hogy a boltban kapható asztali sók/Nátrium-clorid ((NaCl) sókat a gyártók tudatosan káliummal 
dúsítják és ezzel akarják kiírtani a magyar lakosságot. Nos, nekem már elsőre is gyanús volt ez a hír, mivel 
ezen egyének honlapjain semmilyen bizonyító erejű laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet nem találtam 
állításuk alátámasztására, miszerint több százalékos a kálium tartalom a bolti sókban, mivel a megengedett 
max. kálium tartalom 1,5 % lenne.
A Jómagyar.hu cikk másolásához csak ide mutató linkkel és engedélyünkkel járulunk hozzá.
Nos, előrebocsátom, hogy nemhogy az 1,5 %-ot de még a 0,1 %-ot sem érte el a boltokban vásárolt kilós 
kiszerelésű és olcsó sók kálium tartalma... De hangsúlyozom, hogy aki nem hisz a Wessling labornak, mert 
külföldi, mert lefizették, stb., az vizsgáltassa be saját maga a saját mintáját egy általa megbízhatónak ítélt 
laborban. Ezt legfőképpen a só-business-ben érdekelt "uraknak" ajánlom..

Írtam az OÉTI-nek, NÉBIH-nek(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), egy ELTE professzornak és a rémhír 
terjesztőknek is. A só-kereskedő rémhírterjesztőktől egy vizsgálati jegyzőkönyvet kértem, hogy mire is 
 alapozzák business-ük alaptézisét, azaz marketingjüket. Tőlük válasz egyszer sem érkezett..
A szakhatóságok tekintetében kérdésem arra vonatkozott, hogy most akkor mi a valós helyzet ezzel a kálium 
rémhírrel kapcsolatban, ha van ilyen probléma, miért nem lépnek, ha nincsen, akkor miért nem jelentik fel a 
rémhír terjesztőit, mivel ez ugye Btk-i cselekmény.
Elsőként a professzor úr válaszolt, aki egy könyvet írt a kálium - ellátás magyarországi helyzetéről. Nos, ő nem 
volt túlságosan segítőkész, csak az1993-ban kiadott könyvét ajánlotta, mondván, hogy abban megtalálom a 
választ. Kép: a vizsgált sók

Másodiknak az OÉTI reagált. Válaszukban ajánlottak egy akkreditált laborvizsgálatokkal is alátámasztott 
vizsgálatot/cikket, amit egy professzor és két adjunktus jelentetett meg a Gyógyszerészet című szaklap 2011
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júliusi számában. A gyógyszerészeknek feltűnt a patikai só forgalmának nagymértékű emelkedése, illetve 
vásárlóiktól hallották a rémhíreket, miszerint a konyhasók, asztali sók Magyarországon - forrásaik szerint - 
káliummal vannak dúsítva, hogy így mérgezzék meg a lakosságot.
A gyógyszerészek a néhány pécsi áruházláncban beszerezték a mintákat, vásároltak 7 féle hétköznapi 
használatban lévő kilós kiszerelésű asztali sót - szerintem 100 Ft/kg körüli áron...-  és ezeket vizsgáltatták be 
egy akkreditált laborban.(Wessling Hungary Kft, Budapest.) A sóminták nátrium és kálium tartalmának 
meghatározása induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS) mérésekkel történt.
Minden kedves só-mítosz hívőnek is ezt ajánlom ahelyett, hogy higgyenek bárkinek, főleg rémhír 
terjesztőknek: vegyen egy kg 60 Ft-os kilós asztali sót és vizsgáltassa be egy laboratóriumban kálium 
tartalomra, ne higgyen nekem!!!
Addig is lássuk az asztali sók kálium tartalmát a táblázat szerint:

Bolti asztali sók kálium tartalma táblázat
 

Termék neve Kálium tartalom g/kg Nátrium tartalomg/kg

Castello asztali só  < 1 g   406 g

Horváth Rozi csökkentett Na tart. só   210 g !!!  250 g

Spar Budget asztali só  < 1 g  407 g

Compex jódozott tengeri só  < 1 g  407 g

 Solinveszt asztali só  < 1 g  399 g

 Nyírségi étkezési finom só  < 1 g  404 g

 Patikai tisztaságú só  < 1 g  406 g

Frissítés 2014-08.19.
Sokakban felvetődik, hogy miért csak 406-407 g az asztali só Nátrium tartalma. Nos, röviden azért, mert a 
többit a Clór és egyéb ásványi anyagok teszik ki, de főleg a Clór. megjegyzem, hogy hitetlenkedő és 
rosszindulatú levelek érkeztek, azonban további mérési jegyzőkönyv nem..  Ennyit az emberek tenniakarásáról 
és hiszékenységéről.
A szakértő válasza az asztali só Na tartalma tekintetében: 
NaCl (konyhasó) nátrium tartalmáról
A 17-es rendszámú[1.] Cl (klór) atomtömege: 35,453 g/mol. A 11-es rendszámú Na (nátrium) atomtömege[2.] 
22,989769 g/mol. A nátrium-klorid (NaCl), vagy más néven 
konyhasó molekulatömege: 58,44 g/mol. Így a NaCl-ban a Na részaránya: 39,34%, azaz 40%.
Néhány százalékban, tizedszázalékban lehetnek még más sók, illletve víz (többnyire zárványként, kb. <0,5-
1%). Természetesen az ún. bányászott kősónál a különböző egyéb ásványi só tartalom miatt a Na aránya (és a 
vízé) is eltérhet.
A cikkünkben bemutatott mért konyhasó adatok Na tartalomra vonatkozóan: 39,9 - 40,7%, ami összhangban 
áll a fentiekkel (kivéve néhány speciális, pl. Na szegény 
mintát).
A Horváth Rozi féle csökkentett nátrium tartalmú só esetében nagyon-nagyon magas a kálium tartalom!! Ez 
ügyben azonnal írok ismét az OÉTI-nek!
Megjött a válasz:
Tisztelt Briglovics Zalán!

A 2012. szeptember 03-i e-mailre vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adjuk:

A korábban megküldött anyagból kis számolással kiderül, hogy olyan mennyiséget kellene a csökkentett 
nátrium tartalmú sóból egészséges személynek megennie, amely nem tekinthető életszerűnek.

Üdvözlettel:OÉTI
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 Nos, kedves olvasók, remélem a következtetés egyszerű és egyértelmű. A laboratóriumi vizsgálat értelmében 
óriási átverésről van szó!! A patikai tisztaságú só ugyanannyi káliumot tartalmaz, mint a normál boltban 
kapható asztali sók. Aki persze nem hisz ennek a labornak, az vizsgáltassa be a bolti sót és higgyen annak az 
eredménynek. Várom leveleiket az ügyben, lehetőleg vizsgálati eredményeket mellékelve.

Összegzés
A bemutatott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a hazai üzletekben kapható étkezési célra használt 
asztali só nátrium-kloridot tartalmaz, kálium tartalma nem haladja meg a 0,1%-ot, így tehát teljesen 
indokolatlan a gyógyszertári (,‚gyógyszerkönyvi”) só élelmiszerként történő felhasználása. A 
gyógyszerészeket hivatásuk is arra kötelezi, hogy a lakosságot (betegeket/fogyasztókat) szakszerűen és 
hitelesen tájékoztassák. Ehhez szükséges az emberi szervezet homeosztázisára vonatkozó ismeretek 
megfelelő kommunikációja, ezáltal a tévhitek eloszlatása. Hazánkban az átlagos sófogyasztás még az európai 
átlagot is számottevően (kb. 30%-kal) meghaladja. A valóban tragikus demográfiai és egészségügyi 
helyzetünkhöz vezető összetett folyamatok között azonban bizonyosan nem szerepel a lakosság széles 
rétegeinek félrevezetésén alapuló, alattomos eszközökkel kitervelt és kivitelezett „nátriumszegény diéta”, 
illetve tudatos „kálium mérgezés ”.
A cikk linkje: http://www.stopso.eu/download/patikaiso.pdf
A Jómagyar.hu cikk másolásához csak ide mutató linkkel és írásos engedélyünkkel járulunk hozzá.

Nyilvános feljelentés az engem közveszéllyel fenyegetés bűncselekményét megvalósítással vádoló ellen: 

Feljelentem a fenti cikket szerző(ke)t. Hamisan híreszteli(k), hogy a 40% kálisó tartalmú „Horváth Rozi só”, 
Douwe Egberts só, Vivega, Bonosal,  a  20% kálisó tartalmú Bad Ischler, s a  90% feletti  kálisó tartalmú 
nyírtassi  sók,  s  az  interneten  „kóser  tanúsítvánnyal”  is  reklámozott  BONSALT,  meg   a  csalással, 
„gyógytápszerként” engedélyezett  és árusított REDI Só a  hazai  piacon nem is léteznek,  sosem léteztek. 
Nevezett cikkíró(k) közveszély okoznak.  Azzal,  hogy eltagadják, hogy a kálisóval mérgezett sók tömege 
van/volt  hazai  forgalomban.  Azzal  is  közveszélyt  okoznak,  hogy  bebeszélik  a  népnek,  hogy  a 
gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasóban is annyi kálisó van, mint az összes többi, bármelyik  
étkezési  sóban.  Azért  is  fel  kell  jelentem  ő(ke)t,  mert  nyilvánvaló,  hogy  „közveszély  okozással” 
rágalmaznak  engem,  aki  parlamenti  szakértőként  lelepleztem,  rendszeresen  feljelentettem  a  kálisóval 
mérgez(tet)ő  bűnszervezet  tagjait  őket,  akik  eltagadják,  szembehazudják  a  kálisóval  mérgezés  mérési  
bizonyítékait,  s  a mérgező káliumtartalmú szabványsértő étkezési  sókat,  s  az azokat forgalmazni  engedő 
hamis rendeletek és törvények érvényben tartóit is. Lásd melléklet!
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Budapest, 2015. 05. 25.
  
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), korábban megbízott országgyűlési 
méréstudományi szakértő, Agroanalízis Tudományos Társaság Pjt, 1036 Budapest III. Lajos u. 115. 
(tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408, www.tejfalussy.com 

MELLÉKLET: 

MEHNAM-info / Jogjavítás / Antiszemétizmus               Ügykód: fekete-angyal-ugyek-szamonkerese150525
 
  „Tömeggyilkos Keresztény Állam”? dr. Trócsányi László igazságügy-miniszter kezéhez is megküldve!

  Tüntetési téma: Alulfizetett kórházi orvos- és ápoló „fekete angyalok” gyilkolhatnak minket kálisóval 

  Felelősségre vonták a Nyírő Gyula kórházat, ahol F. Tímea, az ún. Fekete Angyal, tömegével gyilkolta a 
betegeket kálisóval? Lásd: Életfogytiglant kaphat a Fekete Angyal c. cikk! (Magyar Nemzet, 2001.02.20.)

  Felelősségre vonták a  Pécsi  Orvostudományi Egyetemet,  amelyik általános forgalmazásra ajánlotta a 
KÁLIUM-Retard tablettát? Arra alapozva, hogy a kísérleteik szerint a hat közül öt embernek fájt a gyomra, 
s egyiküknél akut gyomorfali erózió (bevérzés) is történt a 4 grammnyi kálium (a 8 db tabletta) beadása után. 

  Felelősségre vonták a Pécsi Orvostudományi Egyetemet, mert napi 10 gramm kálisó REDI-sót ajánlott a 
konyhasó „pótlására”? Azután, hogy a kísérletei során az 1 gramm káliumot tartalmazó víz ivása után tízből 
tíz embernek csökkent felére a vizelet kiválasztása, s a 2 gramm káliumot tartalmazó oldat ivástól  fél óra 
múlva, s kb. 1 órán át, mindegyikük vérszérumában mérgezőre (vagyis 5 mmol/liter fölé) nőtt a káliumszint.

  Felelősségre vonták  a Pécsi Orvostudományi Egyetemet, mert szívműtéteknél a szívleállításhoz annyira 
sok kálium volt előírva, hogy emiatt a sikeres műtét után százból tíz embernek nem volt újraindítható a 
szíve? Miután Prof. Dr. Papp Lajos észrevette, hogy a sikeresen műtöttek emiatt haltak meg, s elszabotálta 
a protokol szerinti káliumtúladagolást, a műtéti halálozás az előzőek tizedére csökkent. Ő mondta el nekem! 

 Felelősségre  vonták a  Pécsi  Orvostudományi  Egyetemet,  mert  dr.  Kellermayer Miklós egyetemi  tanár 
patológus nyilvánosan azt ajánlotta, hogy az eddig szükségesnél (kb. napi 0,5 gramm) tízszer több káliumot 
együnk, s az eddig élettanilag optimálisnak tartott nátrium-klorid konyhasó mennyiségnél, ami étkezésnél 
15-től 25 gramm és az infúzióknál, pl. a Ringer és a SALSOL esetén napi 27 gramm, 3 liter desztillált vízzel 
közvetlenül vérbe juttatva, tízszer kevesebb konyhasót pótoljunk? (A desztillált vizet mérgezőnek hazudják!) 

  Felelősségre vonták a Péterffy Sándor utcai Kórház Klinikát, mert konyhasó helyett általánosan napi 10 
grammnyi  REDI Só kálisóval sózást ajánlott? Azért, mert a kísérleteiben a napi max. 4 gramm kálisóval  
sózás miatt négy enyhe vesebetegnek (enyhe veseléziósnak) a kísérlet első hetében leállt (ledált) a veséje?  
Felelősségre vonták, mert a kísérletet végző orvosok szerint nem a konyhasó helyett  REDI SÓ kálisóval 
sózástól csökkent a betegek vérnyomása, hanem a kálisó mellett adagolt vérnyomás csökkentő gyógyszertől? 

  Felelősségre vonták a kórházakat, ahol a boncolóorvos nem írta be a boncolási jegyzőkönyvbe, ha a hullák 
gyomrában és beleiben kitapadt kálium tablettákat találtak, melyek alatt véres volt a gyomor-, ill. a bélfal? 

  Felelősségre vonták Petőfi Attilát, aki Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati  Főosztály vezetőként 
úgy intéztette a nyomozást, hogy a normálisnak minősített, azaz tudatosan gyilkoló F. Tímeát „bizonyíték 
hiányában” csak néhány év börtönre ítélhesse a bíróság? Sikerült nekik? Már régen elhagyhatta a börtönt!

 Felelősségre vonták Petőfi Attilát, aki Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati  Főosztály vezetőként 
úgy intézte a nyomozást a Kálium-Retard és  REDI Só ügyben, hogy az ezekre vonatkozó hamis klinikai 
szakvéleményekért felelős személyeket fogadta fel szakértőként, majd személyesen szembehazudta a Mezei 
Imre nyomozó által beszerzett, a mérési eredmény hamisításokat bizonyító klinikai mérési bizonyítékokat??
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 Felelősségre  vonják  Dr.  Surján  László minisztert  és  utódait,  OÉTI-s, ÁNTSZ-es  MTA-s stb. 
szakértőiket,akik  azt  hazudták,  hogy „szájon  át  a  napi  70 grammnál  kevesebb  kálium,  133 grammnál 
kevesebb kálisó nem mérgez, mert a vese könnyen eltávolítja”? Már 1 gramm, 1 órán belül megivott 
kálium is veserontó!

 A hazai kormányok Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programként folytatják a kálisóval tömeggyilkolást. 
A mérési bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlap „MEHNAM, Videó és Email könyv” rovataiban.

Verőce, 2015. 05. 25. 

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, korábban országgyűlési méréstudományi szakértő 

***
Nyilvános közérdekű bejelentés a nem titkos címzett hivatalnokok mindegyikéhez! 
Lásd melléklet-1. ( Ügykódja: fekete-angyal-ugyek-szamonkerese150525 )
További melléklet: Melléklet-2.  ( Ügykódja: feketeangyalok-pargrammkaliummal-sorozatgyilkolnak-20010220 )

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Rétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
elnok <elnok@dunatv.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>; 
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
birosagitortenetek@echotv.hu

titkos másolat: . . . . . . 
dátum:2015. május 25. 18:52

tárgy:
„Tömeggyilkos Keresztény Állam”? Fekete Angyal ügyek számonkérése. Dr. Trócsányi László igazságügy-
miniszter kezéhez is megküldve! Tüntetési téma: Alulfizetett kórházi orvos- és ápoló „fekete angyalok” 
gyilkolhatnak minket kálisóval . . . .

küldő:gmail.com

Továbbküldés: 

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:janos.ader@parlament.hu

másolatot 
kap:birosag@nograd.birosag.hu

titkos másolat: . . . . . . .
dátum:2015. május 25. 19:17

tárgy:

„Tömeggyilkos Keresztény Állam”? Fekete Angyal ügyek számonkérése. Nyilvános közérdekű bejelentés 
a nem titkos címzett hivatalnokok mindegyikéhez! Dr. Trócsányi László igazságügy-miniszter kezéhez is 
megküldve! Tüntetési téma: Alulfizetett kórházi orvos- és ápoló „fekete angyalok” gyilkolhatnak minket 
kálisóval . . . .

küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com

Ez a mai napon az ORFK Panaszirodához benyújtott büntető feljelentés közzé van téve a www.tejfalussy.com honlapon! 

Budapest, 2015. 05. 24. Tejfalussy András
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NYILVÁNOS  FELJELENTÉS,  MINT  AZ  ÜGYBEN  ÁLTALAM  A  DUNA-TV-HEZ  HATÁRIDŐBEN 
BENYÚJTOTT HELYREIGAZÍTÁS KIEGÉSZÍTÉSE. KÉREM A DR. MAROSI PÁL GYERMEKGYÓGYÁSZ 
FŐORVOS  ÚR  ÁLTAL  KIEGÉSZÍTÉS  SZÍVES  FIGYELEMBEVÉTELÉT  IS!  NE  UTASÍTSÁK  EL  A 
HELYREIGAZÍTÁSKÉRÉSI  HATÁRIDŐ  ELMÚLTÁVAL  BENYÚJTÁS  CÍMÉN,  MIUTÁN  NEKEM A MAI 
NAPIG SEM SZÍVESKEDTEK VÁLASZOLNI!! 

Tisztelettel: Tejfalussy András
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