
Tisztelt 

Neves független szakértők, epidemológusok, tudósok, immunológusok, orvosok, mikrobiológusok, 
ügyvédek stb., hónapok óta bebizonyították, hogy:

A szolgáltatók kényszerű bezárása teljesen aránytalanul korlátozó és jogellenes!
A kényszerű lezárások teljesen aránytalanul korlátozóak és jogellenesek!

Minden olyan próbálkozást, ami arra irányult, hogy az általuk képviselt tudományos ellenvélemény 
nyilvánosságot kapjon, eddig a vezető média leblokkolta, meghamisította és cenzúrázta. Ez teljesen 
demokráciaellenes, sőt diktatórikus, a nép ellen elkövetett bűntett!

Ez a törvényellenes „nyilvános-vita-ellenző-vírus” egyre inkább megfertőzte a szociális platformokat, 
mint a YouTube, Facebook, Google és hasonlók. Ezeken a fórumokon tízezrével törlik a legmagasabb
színvonalú ellenvéleményeket! Ezért egyre több szakértői kör szólítja fel az embereket, hogy nyíltan 
tiltakozzanak. 

A vezető média még mindig nem ad szabad teret a nyílvános társadalmi párbeszédnek! 

Felhívás az összes megkárositott szolgáltatóhoz 
Felhívás az összes megkárositotthoz 

Az ilyen jogellenes túlkapások miatt sürgősen szükség van az Ön és mindannyiunk erkölcsi 
bátorságára – hogy megakadályozzuk a további, sokkal súlyosabb következményekkel járó lezárási 
intézkedéseket. 

A „Lezárás kárvallottjai a társadalmi párbeszédért!” nevű mozgalom ezért összeállított Önöknek, az 
érintett szolgáltató és szórakoztató ipar vállalkozóinak, üzlet-tulajdonosoknak, étterem-
tulajdonosoknak egy tájékoztatót. Ezekkel a kompetens szakértői nyilatkozatokkal tudnak Önök a 
pusztító lezárási-intézkedések ellen védekezni. 



Hogyan lehet védekezni?

1. Először is tájékozódjon! A mellékelt tájékoztató segít Önnek ebben.
2. Küldje el ezeket az érzékeny témájú információkat mindenekelőtt az üzleti partnereinek, 

kapcsolatainak, vállalkozásoknak és minden olyan embernek, aki érintett. 
3. Bátoritsa őket, hogy támogassák azt, hogy nyílt párbeszéd valósuljon meg a magas szintű 

szakértők bevonásával.
4. Szorgalmazza, hogy összes barátja és ismerőse minden szinten követelje a nyílt párbeszédet.
5. Ha nagyon fontosnak tartja ezt az ügyet, akkor küldje el ezt az ismertetőt:  
• más kárvallottnak is, mint pl. edzőtermeknek, sport egyesületeknek, zeneiskoláknak, 

színházaknak, stb. 
• döntéshozóknak, vezetőknek, felelős szerveknek, mint pl. a polgármesternek, önkormányzati 

tagoknak, országgyülési képviselőknek, rendőrségnek, stb.
• informálja az ombudszmant, továbbá szóljon az Önhöz közelálló politikusoknak, lelkészeknek,

prédikátoroknak, stb. és végül, de nem utolsósorban 
• helyi újságíróknak, újságoknak, helyi tévéadók beosztottjainak.

Egy rövid, személyesen megírt levél még jobban kihangsúlyozza az Ön kérését. 
6. Végül, de nem utolsó sorban: Ne hagyja, hogy a jelentős mértékű lezárás-kárpótlások egy 

hamis biztonságot adjanak Önnek. Ezek a behelyettesítő fizetések valójában csak arra 
szolgálnak, hogy elhallgattassák az embereket. Végül aztán egészen biztosan Ön és az 
adófizetők fogják megfizetni ezeket a billiós nagyságrendű veszteségeket. Éppen ezért 
követelje még aktívabban a már nagyon aktuális nyílt párbeszédet. 

Szívből üdvözöljük: 
„Lezárás kárvallottjai a társadalmi párbeszédért!”
A német „Lockdown-Geschädigte für offenen Diskurs!” mozgalom magyar ágazata

Helybeli kapcsolattartó

Melléklet a levélhez: tájékoztató – kompetens szakértői nyilatkozatokkal


