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Az Országgyűlés Alkotmányjogi Bizottsága részére átadására kérve, Orbán Viktor miniszterelnök úr címére megküldve! 

Törvényességi kifogás: Az ügyészségi levelek miért nincsenek hitelesen aláírva? Miért azoknak adták ki a feljelentést  
vizsgálatra, akik  fel vannak jelentve, a mellékletben is bizonyított népirtás és hazaárulás ügyészségi bűnpártolóiként?

Melléklet: NYUGDÍJASOKRÓL, NYUGDÍJASOKNAK (Iratjel: nyugdíjasokrolnyugdijasoknak171213)

Budapest, 2018. 03. 03.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi tudományos hatásvizsgálati szabadalom feltalálója, megbízás  
nélküli kárelhárító ügyvivő, a káliummal növény-, állat- és ember mérgezést korábban minisztériumi, országgyűlési és  
önkormányzati megbízásból is vizsgáló oknyomozó méréstudományi szakértő
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Feljelentés a fajirtó bűnöző terroristákat védő (aláíratlan) hamis határozatért felelős ügyészek ellen is:

Terroristákat fedező csalással vádolom a feljelentett ügyészeket, akik semmibe vették az 1950-ben Nobel díjat kapott 
mellékvesekéreg kutatóknak a MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó „ Technika a Biológiában” 8.,  „A biológia aktuális 
problémái”, „A mellékvesekéreg biológiája” című kiadványában 1976-ban Magyarországon is közzétett biológiai hatás 
mérési  eredményeit,  és  az  ott  hivatkozott  62  akadémiai  szintű  tudományos  publikációt  is,  melyek  egyértelműen 
bizonyítják  a  mérgező  kálium  túladagolás  patkányokon  és  embereken  is  kikísérletezett,  nemi  jelleget  is  torzító, 
ivartalanító, nemzőképtelenség okozó fajirtó hatását, vagyis az általam benyújtott feljelentés teljes megalapozottságát. 
Az alábbi melléklet a kálium túladagolás és a hiányos nátriumpótlás Nobel díjasok által megállapított fajirtó hatásainak 
a listája. A helyes víz, konyhasó dózisarány napi 3 liter desztillált víz mellé 0,36 gramm kálium és 27 gramm konyhasó  
lenne. Ez felelne meg ezen anyagok élő ember testnedveiben lévő optimális arányának, és a Ringer infúziós oldat 
ugyanilyen dózisarányainak. Ehelyett hazánkban bármennyi víz mellé akármilyen gyors napi 4,7 gramm káliumpótlást  
és legfeljebb napi 5 gramm konyhasópótlást írtak elő a Nemzeti Sócsökkentési, MENZAREFORM és Chips adó útján a  
magyar lakosság kárára, és Izrael állami Star kosher tanúsítványos BONSALT-tal ételsózásra biztatják fel. A BONSALT 
patkányméreg kálisó, majdnem 100%-ban. És pl. a VIVEGA is kb. felerészben a mérgező kálisóból áll. Lásd internet! 

Melléklet: 
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI 
MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE 
ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális 
problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó 
Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-
díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás  
jellegű  leírás  emellett  további  62  tudományos  publikáció  mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A 
NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK 
MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK 
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT 
A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN  
IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan  a 
következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az 
emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  törvényszerűen az alábbi betegségek 
kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)
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18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő vesedaganatok jönnek létre. 
(169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,  klitorisz-megnagyobbodást.  
(169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a menstruáció 
elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, 
a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. 
(170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Feljelentői szakértői megjegyzés: manapság ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt 
a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás  
mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a 
fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos  
nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! 
(A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki  
lehet  nyomtatni  az  internetről,  amihez  a  Google  keresőbe  a  „mellekvesekerges”  szót  kell  beírni,  ill.  lásd:  a 
www.tejfalussy.com   honlapról hívható korábbi www.aquanet.fw.hu   honlapon.) Prof. dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár 
szakvéleményét  lásd  10.  videót,  s  az  izraeli  tudós  által  2050-re  várt  ivartalanodásól  lásd  Email  konyv  101-et  a 
www.tejfalussy.com honlapon. 

Jelen interneten is közzétett nyilvános feljelentés elsődleges címzettjei:  Dr. Polt Péter a legfőbb ügyész; közérdekű  
bejelentésként  kapja:  Dr.  Darák  Péter  Kúria  Legfelsőbb  Bíróság  elnök,  segítésre  kapja:  Orbán  Viktor  
miniszterelnök,  parlamenti  büntetővizsgálat elrendeltetéséhez  kapja:  Dr.  Hegedűsné Kovács  Enikő országgyűlési  
képviselő, a Jobbik frakció részéről intézésre a kálium túladagolással és konyhasóhiánnyal fajirtást megengedő és az  
ezekkel fajirtó terroristákat hamis határozatokkal fedező ügyészeket nembüntető törvények és -rendelkezések és azok  
létrehozói és fenntartói ellen, s a népirtó hatású Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó betiltásához,  
és a tiszta desztillált ivóvizet a fiziológiás (lásd Ringer infúzió) sópótlás mellett is mérgezőnek hazudás betiltásához is.  

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében mai napon előterjeszti, s miután a  
hamis ügyészi határozatban megtagadták az ellene fellebbezés lehetőségét, a terrorizmus ügyészségi fedezésének a  
jogerős ítélettel megállapíttatásra a Nemzetközi Bírósághoz a Magyar Állam alperessel szemben a benyújtja:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. Mérnök (az ügyben 1990 óta, országgyűlési megbízásból hatás-  
mérés  tudományi  szakértőként  oknyomozó  kutatómérnök,  számos  nemzetközi  hatás-mérés  tudományi  szabadalom  
feltalálója, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája), Magyarország 2621. Verőce,  
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjtgmail.com, Website: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 1408)

Magyarország, 2018. január 25.

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:
lu <lu@mku.hu>;
kovacs.eniko@jobbik.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu

másolatot kap:

"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>

titkos másolat:. . . 
dátum:2018. január 25. 19:33

tárgy:Feljelentés a fajirtó bűnöző terroristákat védő (aláíratlan) hamis határozatért felelős ügyészek ellen is. 
(Iratjel: feljelentes-fajirto-terroristakat-fedezo-ugyeszek-ellen-180125)

küldő:gmail.com
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NYUGDÍJASOKRÓL, NYUGDÍJASOKNAK!               Verőce, 2017. december 13.

A magyar gyerekeket a ti nemtörődömségetek, önzésetek, ostobaságotok miatt is ivartalanítják a káliummal! 

A mérgező kálium növény,  állat és ember mérgező hatását  bebizonyító konkrét biológiai hatásméréseket  
megtekintheted a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com internetes honlapon, lásd: 101. email könyv!

Egy izraeli  tudós azért valószínűsíthette épp  2050-re a nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét,  mert a 
nyugati országokban 1950 óta műtrágyáznak nagy mennyiségű mérgező káliummal. Azóta, hogy 1950-ben 
Nobel díjat kaptak a biológus kutatók, akik a mérgező kálium ivartalanító hatását biológiai hatás mérésekkel  
bebizonyították. Más mérések szerint is, a mérgező káliumot bejuttató növényektől nemzőképtelen lesz a 4. 
generációs állat vagy ember. Nemzetközi műtrágya felhasználási N:P:K arányok is bizonyítják, hogy a keleti  
férfiak nemzőképesség megtartásának csakis az őket káliummal (még) nem mérgezés lehet a fő oka: Kína és 
az iszlám országok sok nitrogén és sok foszfor műtrágyát használtak, de kálium műtrágyát nem, vagy alig.  
Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IFA-Statistic.htm. 

1950-től Izrael, majd Kanada is, hamis hatásmérések alapján, nagy mennyiségben árusítja a mérgező kálium 
műtrágyát a nyugati országokban. A szovjeteknél a II. világháború előtt is botrány volt a kálium műtrágyától!

A nyugati embereket nátrium-klorid konyhasó helyett árusított és azzal kevert kálisóval is mérgezik. Lásd az  
Izrael  állami Star  kosher tanúsítványos „BONSALT” kálisót  és a hazai  „VIVEGA”-t.  Számos orvos és 
természetgyógyász folyamatosan felbiztatja „a magyar embereket” a mérgező káliumtartalmú élelmiszerek 
fogyasztására és lebeszéli  a mérgező káliumot a vérben csökkentő tiszta desztillált  víz,  tiszta konyhasó,  
savanyúság- és cukor fogyasztásáról. Mindegyiket „életveszélyesen egészségkárosító anyagoknak” hazudják.

Miért teszik? Az Alliance Israélite 1910-ben kiderült 100 éves rablógyilkossági terve szerint a talmudisták 
„leigázzák” Magyarországot. A hazai Országgyűlés pedig, népszavazást mellőzve, a „vörösiszap katasztrófa”  
idején, 2010-ben, teljesen liberalizálta, szabaddá tette az izraeli cégek, és ezekkel akárhány fajirtó talmudista 
Magyarországra betelepülését. Nemrég, a népszavazást újra mellőzve, az ukrán-orosz talmudisták tömeges  
betelepülését  engedélyezték.  Az  ideszült  gyermekeik  nevére  akármennyi  magyarországi  ingatlant  
megszerezhetnek.  A nem ivartalanított  „keletiek” „letelepülési  kötvény” ellenében is  itt  szaporodhatnak. 
Lásd:  http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/elarvultingatlanokrol-171113email2.pdf

A mérgező kálium ellen lehetséges biológiai védekezésről lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com 
honlapon az 1. email könyvet és a 10. videót és a népirtás leállításához a MEHNAM rovatban közzétett, 
vélelmek helyett konkrét biológiai hatás mérésekre alapozott felvilágosítási és bírósági kezdeményezéseimet.

Azok, akik el akarták rabolni a földjeiket, az indiánokat is hasonló, módszeres egészségrontással irtották ki!

Mindegyik  olyan  országgyűlési  párt  és  politikai  szervezet  vastagon  bűnrészes  a  mérgező  káliummal 
fajirtásban, amelyik válaszra sem méltatta vagy szembehazudta a káliummal mérgezést leleplező biológiai  
hatás  méréseket!  Nem megoldás  a  „rendszerváltás”!  Csak  az  lehet  megoldás,  ha  a  bíróságok  elítélik  a  
népirtás, a kálium ártalmatlanságát bebeszélő akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szakártókat, 
és az azokat fedező bűnöző, bohóckodó és hazudozó ügyészeket, bírókat, állami vezetőket, s mindenhol csak 
tisztességes, hozzáértő, magyar megmaradásért küzdő (antitalmudista) szakemberek lehetnek állami vezetők! 

Ezt a tájékoztatást mindenki továbbítsa legalább 10 magyar családhoz, hogy ők is megértsék a problémát és 
elkezdhessenek védekezni. Aki ennyit sem tesz meg a többiekért, az azt sem érdemli meg, hogy tovább éljen!

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/elarvultingatlanokrol-171113email2.pdf
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IFA-Statistic.htm
http://www.tejfalussy.com/
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Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként Orbán Viktor miniszterelnök segítésére is megküldi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc nyugdíjas,
oknyomozó mérnök, korábban minisztériumi, országgyűlési
önkormányzati és akadémiai hatásmérés tudományi szakértő,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

(Iratjel: nyugdíjasokrolnyugdijasoknak171213)

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>

másolatot kap:"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>
titkos másolat:. . . 

dátum:2017. december 13. 16:17

tárgy:NYUGDÍJASOKRÓL, NYUGDÍJASOKNAK! Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként 
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére is megküldve. (Iratjel: nyugdíjasokrolnyugdijasoknak171213)

küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2017. december 13. 16:17

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség
- - - - - 

Közérdekű kárelhárítási javaslat                                                            Kód: vedekezesafajirtokellen180303

A káliumműtrágya és kálisóval sózás biológiai hatásait hamisan valószínűsítő random statisztikák helyett, a 
nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós, pontos ANTIRANDOM hatásvizsgáló méréseknek (lásd a 
www.tejfalussy.com honlapomon az GTS-Antirandom rovatban, ill. a 10. sz. videó alapján) kell „hinni”!

Az izraelita vallás több ezer éve előírja azokat a primitív módszereket, amivel tervszerűen irthatók a nem 
izraeliták.  A tiszta  ivóvíz  helyett  vírusfertőzött,  mérgezettel  itatással  és  hibásan  sózott  (kálisóval  növelt 
káliumtartalmú) élelmiszerekkel.  Lásd: 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és 
Baba kamma 93 b. lap. Az a céljuk, hogy a népirtással szerzett ingatlanokat elfoglalhassák, ill. eladhassák. A 
fenti  módszert  eltitkoló  propaganda  és  egyéb  veszéllyel  riogatások  figyelem  elterelésre  szolgálnak.  A 
védekezéshez  elsősorban  az  kell,  hogy  ezekről  felvilágosítsuk  egymást.  Lásd  melléklet: 
NYUGDÍJASOKRÓL, NYUGDÍJASOKNAK (Kód: nyugdíjasokrolnyugdijasoknak171213)

A veszett izraelitákat rá kellene venniük az okosabb izraelitáknak, hogy helyezzék hatályon kívül a zsidókat 
fajirtásra, a zsidó bírákat és tanúkat csalásra felbiztató mózesi és talmudi szervezeti működési szabályaikat! 

Budapest, 2018. március 03.                                                                                                   Tejfalussy András

http://www.tejfalussy.com/
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=2
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
lu <lu@mku.hu>

másolatot kap:
kovacs.eniko@jobbik.hu;
Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>

titkos másolat:. . . .
dátum:2018. március 3. 10:53

tárgy:Fwd: Feljelentés a fajirtó bűnöző terroristákat védő (aláíratlan) hamis határozatért felelős ügyészek ellen is. (Iratjel: 
feljelentes-fajirto-terroristakat-fedezo-ugyeszek-ellen-180125)

küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. március 3. 10:53

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is  
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls

