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KÉPVISELŐ ELLENŐRZŐ PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS           

Cél: Néhai Dr. Nagy Elemér akadémikus szilárdtest-fizika professzor szerint „a zárt 
rendszerek titkos működése is megismerhető a belső működésüket megfelelő módon 
és mértékben megzavaró, ismert külső perturbáló hatásokra reagálásaik közötti ok-
okozati  összefüggés megfelelő elemzésével”. Ennek a kísérleti  fizikai  tudományos 
alapelvnek  az  alkalmazásával  lehetőség  nyílik  arra,  hogy  a  Választó jobban 
megismerje a szavazatával pozícióhoz juttatott  Választott képviselője (személy, párt 
vagy más szervezet) megbízotti alkalmasságát vagy a képviseletére alkalmatlanságát. 

Kérdezés: Alulírt Választó, ezen nyílt levéllel tájékoztatom t. Választottat a melléklet 
szerinti 11 titkos csőd főokról és kérdezem: 1. Érti miről van szó? 2. Mit nem ért? 3. 
Melyik csőd főoko(ka)t ismerte korábban? 4. Milyen körben publikálta azokat? 5. 
Eddig  mit  tett  a  11-ből  általa  ismert  csőd  főok(ok)  hazai  és  nemzetközi  nagy 
nyilvánosság elé vitele és e csőd főokok tényleges kiküszöbölése érdekében? 6. Ha a 
nagy nyilvánosság előtt hallgatott az általa ismert csőd főok(ok)ról, miért hallgatott? 
7. Eddig mely csőd főok(ok) ellen, milyen konkrét kárelhárítást végzett, s a jövőben 
mely kárelhárításokat fog végezni, milyen várható eredménnyel, milyen határidőkre? 

Melléklet: hazánk mai egészségi- és gazdasági csődjének a 11 (tizenegy) alapvető fő 
oka, amelyeknek az eltitkolása is hazaárulás! (Kód: csod-fotitkok-100207) 

Döntés:  VÁLASZTOTT ALKALMATLANSÁGÁT BIZONYÍTJA, HA 15 NAPON 
BELÜL NEM ADOTT  VÁLASZTÓNAK  KIELÉGÍTŐ ŐSZINTE VÁLASZT. EZ 
AZ ÉRDEKKÉPVISELETRE JOGOSÍTÓ VÁLASZTÓI SZAVAZAT  VÁLASZTÓ 
ÁLTALI EGYOLDALÚ AZONNALI VISSZAVONÁSÁVAL IS JÁR. VÁLASZTÓT 
ETTŐL KEZDVE NEM TERHELI MEGBÍZÓI KÁRFELELŐSSÉG EZEN (VOLT) 
KÉPVISELŐJE ÁLTAL OKOZOTT ÉS VAGY KÖZREHATÁSÁVAL LÉTREJÖTT 
KÁROK MIATT (ORSZÁGOS, ÖNKORMÁNYZATI STB. KÁROK MIATT SEM).

Kérdezett    Választott   (a  fenti  1-7.  kérdés  megválaszolására  15  napos  határidővel 
felkért választott  SZEMÉLY/PÁRT/EGYÉB SZERVEZET) azonosító adatai  (neve, 
címe stb.): …...................................................................................................................

….................................................................................................................................... 

Kérdező    Választó   azonosító  adatai  (neve,  személyi  száma,  anyja  neve,  állandó 
lakhelye, fax, email, a kérdezés dátuma, saját kezű aláírás): ….....................................

….....................................................................................................................................
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Kérdezőlap szerkesztő: Tejfalussy András kutatómérnök, 11 pont bizonyítékai: www.tejfalussy.com
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