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A Legfőbb ügyészséghez címzett közérdekű bejelentés és feljelentés, a YouTube-ról videó eltüntetéssel 
zsidó fajirtást fedező WM Music Distribution cég és a YouTube cég vezető (ismeretlen személyek) ellen. 
( Nyilvános kérdésként is, a WM Music Distribution cégnek az adott ügyben eljáró „szerzői jogvédőihez”. )  
 
„Zenei jogvédő cégüket” ki hatalmazta fel arra is, hogy a tudományos kutatásaim eredményeit dokumentáló 
videó interjúimat a YouTube-ról letiltsa? Hogy merészelik korlátozni az arra vonatkozó szerzői jogaimat, 
hogy a nemzetközi méréstani szabadalmaim alkalmazásával létrehozott közhasznú tudományos kutatási 
eredményeket publikálhassam? Hogy merészelik korlátozni, hogy interneten is publikáljam, a YouTube-on és 
a saját www.tejfalussy.com honlapomon a szabadalmaim szerinti kutatás gyorsító új tudományos méréstani 
software-imet és a hatásmérő létesítményekre vonatkozó terveimet? A videóim eltüntetésére Köves Slomó 
rabbi és/vagy a „magyarok ostobaságán röhögcsélő barátai” kérte fel a cégüket? Rögtön azután, hogy Köves 
Slomó a cégük jogsértése előtt néhány nappal meggátolta, hogy a „Köves Slomó blogon” a rendes zsidók 
érdekében is javasoljam a zsidó fajirtási (lásd Mózes II.23/20-33, V.7/2. És /22., Talmud Taanith 10 a. lap és 
Baba kamma 93 b. lap, és Sámuel II., Rabba bevétele) mózesi-talmudi törvények hatályon kívül helyezését ! 
 
Azért tüntették el az interjú videóimat a YouTube-ról, mert akadályozni akarják, hogy helyreálljon a biztosan 
tiszta (desztillált) víz ivás és a tiszta NaCl-dal helyes dózissal víz- és sópótlás? (Jelenleg napi max. 5 gramm 
konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot pótoltatnak. Ezt kényszerítik rá a magyarokra. A „Stop só” és 
„Chips adó” programokkal mérgezővé tett élelmiszerekkel. Az élettanilag optimális víz- és só dózisok 
helyett. Az étkezésnél is optimális desztillált víz és NaCl konyhasó dózisokat lásd a csak desztillált vízből és 
NaCl konyhasóból állót Salsol infúziós oldat általánosan alkalmazott dózisai alapján. Az optimális nátrium : 
kálium dózisarányt pedig a Ringer infúziós oldat dózisai alapján. A Salsol-ban és a Ringer-ben is 110 a víz : 
konyhasó dózisarány. A Ringerben 30 a nátrium : kálium dózisarány. Ezt azt jelenti, hogy 24 óra alatt 
optimális dózisként 3 liter desztillált vízzel 27 gramm NaCl konyhasót, s csak 0,4 gramm káliumot juttatnak 
be a vérbe. Tudatos népirtás az ellenkezője. Ugyanis Nobel-díjas kutatók már 1950 előtt kiderítették, hogy a 
mai „Stop Só” program szerinti nátrium és kálium dózis változtatás a patkányokat és az embereket is kiirtja.)   
 
Önök tehát a zsidó fajirtás leállítását akadályozzák a videóim törlésével. Szerzői jogvédelem címén  a zsidó 
fajirtókat szolgálja a videó eltüntetésük. Követelem, hogy azonnal helyezzék vissza a videóimat az 
internetre. Nem zenei videók. Csak szignálként szerepel rajtuk egy kazah-magyar-barátság erősítő dalrészlet! 
A víztisztasági és sózási diszkriminációval folytatott zsidó népirtást egyébként Schweitzer József főrabbi 
segített kiderítenem, ill. az ő javaslatára, a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapom hatásméréstani stb. 
dokumentumait is áttanulmányozó Budapesti Zsidó Egyetem főtitkára is. Ezért is meglepő, amit Önök tettek! 
 
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2015. 
március 13., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi 
száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai 
alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-
kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, 
nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló  eljárásaira és a 
zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 
Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS 
RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK 
szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): 

www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: 

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408. 
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