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Tárgy: Kié a felelősség?

Tisztelt Belügyminiszter Úr!
Nagy reményekkel tekintünk arra, hogy az Ön irányítása alá került az egészségügy, mivel olyan
ember hírében áll, aki a tényekből indul ki. A lakosság rossz egészségügyi állapotban van, az ellátó
rendszer pedig „romokban”, ezért megfelelő intézkedésekkel viszonylag gyorsan látványos
eredményeket lehet elérni viszonylag olcsón, az érintett betegek, és az orvosok megelégedésére.
Ehhez azonban szükséges az alábbiak ismerete:
A nagy szakmai presztízsű angliai „The Lancet” orvosi szaklap főszerkesztője 2015-ben publikálta
a The Lancet hasábjain, hogy a közreadott cikkek minimum fele szakmailag nem helytálló1.
1) A helyzet a covid alatt lényegesen romlott, amire a The Lancet, az amerikai New England
Journal of Medicine-nel együtt szolgáltatott példát: a covid gyógyításában eredményes
hidroxiklorokin ártalmairól tettek közzé egy cikket még 2020 nyarán, amiről laikus
újságírók egy-két nap alatt kiderítették, hogy azt a lapok a saját szabályaikat felrúgva
publikálták és a cikkben szereplő minden adat puszta hamisítás eredménye 2. A cikkeket
visszavonták, de a hidroxiklorokin ellen a hadjárat a mai napig folytatódik, olyannyira, hogy
azt a magyar protokollból3 is kivették, pedig 2020 elején még szerepelt az ajánlások között4.
Hasonlóan durva hadjárat zajlik a másik rendkívül hatékony, olcsó és biztonságos szer, az
ivermectin ellen is5.
2) Az orvosok szinte semmit sem tanulnak a hivatalos képzés során
o az étkezés szerepéről a betegségek kialakulásában és a lehetséges gyógyításban,
o milyen negatív hatásai lehetnek az egyre szaporodó számú oltásoknak és
o az orvosok többsége nem ismeri saját ismereteinek korlátait.
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A fentiekből adódik, hogy az egészségügy szakmai vezetése ma egyfelől a képzés hiányosságai,
másfelől anyagi érdekei, harmadrészt az eddigi felelőssége miatt részben képtelen, részben
ellenérdekelt a rendszer reformjában, és nem túl bonyolult érvekkel és hozzáállással képes minden
érdemi reformot megakadályozni, elszabotálni. Vannak elképzeléseink arról, hogyan lehetne
megteremteni azt az érdekeltségi és irányítási rendszert, ami ezt ellensúlyozza, hiszen az orvosok
többsége jó szándékú, legfeljebb hiányosak az ismereteik és a szakmai protokollok gúzsba kötik
őket.
A megfelelő reformhoz szükséges tudás idehaza is rendelkezésre áll, beleértve azt, hogy mik azok a
nemzetközi tapasztalatok és szervezetek, amelyek alapján és segítségével a reform megtervezhető
és kivitelezhető. Döntés esetén pár hónapos felkészülés után az első programok indulhatnak és ezek
nagyon látványos eredményeket hozhatnak.
Ön szembe kell hogy nézzen a megörökölt helyzettel, aminek egy rettentő ingoványos területe a
covid félrekezelésével és a covid „oltások”-kal kapcsolatos problémahalmaz.
Eddig Önnek nem volt közvetlen szerepe az „oltások” jóváhagyásában, alkalmazásában és a
következmények kezelésében, csak kinevezésével ez a felelősség immáron létrejön!

Amiről Önt valószínűleg nem tájékoztatták:
1. A betegség rendkívül jó eredménnyel, olcsón, biztonságosan és gyorsan gyógyítható
egyebek között a bevezetőben említett két szer, a hidroxiklorokin és az ivermectin alapú
gyógyszer-kombinációkkal. Például India Uttar Pradesh államában (240 millió lakos) két
hónap alatt szüntették meg a problémát az ivermectin segítségével6.
2. A betegség jól megelőzhető az említett szerekkel.
3. Az „oltások”-ról ma már tudni, hogy óriási és egyre növekvő egészségkárosodást okoznak,
beleértve az idő előtti halált7.
4. Az „oltások” (a Sinopharm kivételével) gén-manipulációs technológiát alkalmazó
beavatkozások, amelyek módosíthatják a beavatkozást elszenvedő személy génállományát,
ami kihatással lehet minden további nemzedékre8.
5. A legnagyobb gyártók (Pfizer és Moderna) az amerikai Értékpapír Felügyelet felé beadott
tőzsdei engedélyezési kérelmeikben és időszakos beszámolóikban maguk is írásba adták,
hogy génterápiás szerek az mRNA injekciók9. Azt senki nem tudja, mert nem voltak
állatkísérletek sem, kikben, mitől és mikor változik a génállomány (azt már elismerik, hogy
6

https://www.redvoicemedia.com/2021/12/covid-effectively-eradicated-in-population-of-241-million-only-16jabbed-big-media-silent-video
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https://www.dr-rath-foundation.org/2022/06/new-analysis-shows-pfizer-moderna-covid-19-vaccines-more-likelyto-cause-serious-adverse-events-than-prevent-hospitalization
8
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ez létező veszély) és az milyen hatással lesz a későbbi generációkra. A GMO élelmen tartott
kísérleti állatoknál kimutatható volt, hogy 90 nap után sterilek lettek10.
6. Az „oltások” hatékonyságát bemutató – amúgy csaláson alapuló – gyári 2020. évi
publikációk szerint a legjobb mutatót a Pfizer produkálta 95 %-kal, ami a RELATÍV
hatékonyság, a tényleges, ABSZOLÚT hatékonyság EGY % alatt volt! 11 Azaz egyszerűen
értelmezhetőre lefordítva: a placebo csoportban 100 emberből ketten kapták el a fertőzést,
míg az „oltottak” közül csak egy. A kettő pedig, mint tudjuk a duplája az egynek, ilyen
alapon tehát igaz a közel 100 %-os hatékonyság. Időközben a Pfizer esetében kiderült, ez a
relatív előny sem volt igaz, mert „kreatívan” kezelték az adatokat.
7. Időközben az amerikai hatóságok is elismerték, hogy az „oltás” nem akadályozza meg sem a
fertőzés átadását, sem átvételét, tehát nem teljesíti az oltásokkal szembeni hagyományos
elvárást. Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC adatai alapján annak igazgatója 2021
július 30-án azt nyilatkozta, hogy „oltott” és „oltatlan” hasonló szinten hordozza a vírust és
képes fertőzni is12;
8. A legnagyobb gyártó, a Pfizer összes engedélyezési iratát az FDA bírói ítélet alapján köteles
az idei év során nyilvánosságra hozni havi 55.000 (ötvenöt ezer) oldal terjedelemben, és
fontosnak tartanánk ezek magyar szakmai vizsgálatát is13.
9. A fenti közzétételből és egyéb forrásokból látszik, hogy a Pfizer és az FDA folyamatosan
összejátszik, az FDA szemet huny a Pfizer csalásai felett, sőt az FDA a saját szabályait sem
tartja be.
10. A gyártók – köztük a Pfizer is – jogi mentességet élvez, ha a termék kárt okoz, kivéve, ha
bizonyítható, hogy a gyártó csalt. Márpedig egyre több tény és adat kerül nyilvánosságra,
ami azt bizonyítja, hogy a Pfizer csalt, az FDA pedig a saját szabályait sem tartja be az
engedélyezési eljárás során, ami egyben felveti kártérítési felelősségüket is. A Pfizer elleni
első per elindult14. A Pfizer azzal védekezik, hogy állami szerződés keretében dolgozott.
Arra nem adott magyarázatot, hogy az állami szerződés miért ad felmentést a csalás tilalma
alól.
11. Az összes „oltás” forgalmazása „vészhelyzeti alkalmazásra” terjed ki, mivel egyetlen egy
esetében sem értek véget a klinikai vizsgálatok.
12. Az 1947. évi Nürnbergi Kódex alapján (ami a magyar Alaptörvényben is tükröződik) senki
sem kötelezhető „vészhelyzeti alkalmazásra” szóló ideiglenes engedély alapján forgalmazott
kísérleti szer alkalmazására (az orvos a beadást, a célszemély a felvételt tagadhatja meg,
függetlenül attól, milyen döntést hozott a magyar Alkotmánybíróság).
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https://naturalsociety.com/new-study-finds-gmo-corn-makes-rats-infertile
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov › pmc › articles › PMC8057721 “COVID-19 vaccine efficacy and
effectiveness—the elephant (not) in the room”
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https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0730-mmwr-covid-19.html
https://www.fdanews.com/articles/206113-federal-judge-tells-fda-it-must-make-public-55000-pages-a-monthof-pfizer-vaccine-data
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http://www.neutralizenaturally.com/brook-jackson-update-judge-unseals-400-pages-of-evidenceclears-way-for-pfizer-whistleblower-lawsuit
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13. A Pfizer esetében az FDA kiadott egy „engedélyt” az USA területére, azonban a Pfizer nem
az engedélyezett terméket forgalmazza az USA-ban, mert akkor azonnal belépne a
kártérítési kötelezettsége, tehát egyfelől van engedély, de nincs termék, másfelől, amit
forgalmaznak, arra csak vészhelyzeti és ideiglenes engedély van15.
14. Az USA-ban a kormány által működtetett nyilvános VAERS rendszer https://vaers.hhs.gov
követi az oltás-károsodásokat a károsultak bejelentése alapján. A rendszer a károsodásoknak
csak töredékét tükrözi, a hatóságok által finanszírozott és a Harvard Egyetem által készített
felmérés szerint alig 1 %-át16.
a. A rendszer működése elvileg nem változott 1988 óta, mégis a covid „oltások”
bevezetését követő pár hónap alatt több halálesetet jelentettek, mint a VAERS
fennállásának megelőző teljes, mintegy 30 éves időszaka alatt az összes egyéb
oltással kapcsolatban. Egy olyan betegségre hivatkozva végzett beavatkozás
nyomán, aminek a túlélési esélye azonos, vagy jobb, mint a szezonális influenzáé.
b. A VAERS adatai szerint az USA területén az „oltási” program kezdete, 2020.
december 14. és 2022. május 13. között összesen 12.961 „oltással” kapcsolatos
halálesetet jelentettek, a súlyos sérülések száma 8.54417.
15. A Pfizer 2021 februárjában készített összeállításában 8 és fél oldalon keresztül sorolják fel a
lehetséges mellékhatásokat, összesen több mint 1200 féle problémát, köztük a halált18.
16. Az amerikai Védelmi Minisztérium (Department of Defense - DoD) üzemelteti a
DMED19rendszert, amely rögzíti, hogy a fegyveres erők állományába tartozó személyek (kb
kettő millió fő) milyen problémákkal fordult a DoD egészségügyi ellátóihoz és milyen
gyakran. A rendszer üzemeltetői közül három tábornoki rangú személy elmentette a teljes
adatállományt 2016-2017-2018-2019-2020 évek és 2021 első tíz hónapjára vonatkozóan. Az
adatállományt eljuttatták az USA Szenátusához, amelynek archívumában kötelesek
hivatalosan az eredeti állapotban megőrizni. Az adatok szerint a 2016-2020 közötti
időszakban nagyon stabilan alakultak a számok, akár az összes esetet, akár a betegségek
jellegét, akár előfordulásukat nézzük. 2021 tíz hónapja alatt az orvos-látogatások száma a
tízszeresére ugrott és megjelentek új problémák, illetve a korábban ismert problémák pl. rák,
keringési problémák, meddőség, háromszor – ötször több alkalommal fordultak elő, míg az
idegrendszeri problémák több, mint tízszer gyakoribbak lettek20.
17. A nyilvánosan elérhető adatok alapján állították össze statisztikához értő emberek a
hivatalos egészségügyi rendszereken kívül a https://howbad.info honlapot, ahol meg lehet
nézni, hogy a bejelentett mellékhatások alapján melyik amerikai gyártó melyik sorozat
„oltása” milyen következményekkel jár. Az látszik a számokból, hogy a három gyártó
egymással egyeztetve állított elő más-más összetételű keverékeket a különböző
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https://brownstone.org/articles/is-pfizers-fda-approved-comirnaty-vaccine-available-in-the-us
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
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https://childrenshealthdefense.org/defender/injuries-covid-vaccine-vaers-cdc
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https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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https://health.mil/Military-Health-Topics/Combat-Support/Armed-Forces-Health-Surveillance-Division/DataManagement-and-Technical-Support/Defense-Medical-Epidemiology-Database
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https://renz-law.com/wp-content/uploads/Renz-Law-DMED-Data.xlsx
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időpontokban, amelyek nagyon eltérő mértékű károsodást okoztak. Ebből egyértelmű, hogy
nem az engedélyezett összetételű termékeket szállították, hanem attól sok alkalommal
eltértek, ami másfajta csalásra utalhat, és így más jellegű kártérítési igény alapja lehet.
18. Ha ez nem lenne elegendő, akkor nézzük, mit hozott a Pfizer által erőltetett „oltás” a
gyerekeknek:
Az amerikai hatóságok is elismerik, hogy egyetlen egészséges gyermek sem halt meg covid
fertőzésben. Ennek ellenére erőltetik a covid elleni „oltást”, amit ez idáig a Pfizer
termékével végeztek, de a közelmúltban a Moderna is megkapta a vészhelyzeti engedélyt, a
Pfizer pedig már a hat hónapos csecsemőknél is alkalmazhatja az injekciót. A gyártók azért
erőltetik a gyerekek oltását, mert ha a szer bekerül a CDC hivatalos gyerek-oltási
programjába, akkor a végleges engedély kiadása után is jogi mentességet élvez a gyártó a
minőségi problémák esetén az 1986-ban elfogadott amerikai törvény értelmében21.
a. A VAERS adatai szerint az 5 és 11 évesek között 10.745 nem kívánt eseményt
jelentettek, ebből 279 volt súlyos és 5 halálesetet rögzítettek. A CDC, a szövetségi
járványügyi hatóság szűkítette a „myocardiatis” fogalmát, így is 22 bejelentés
maradt a rendszerben, még azok után is, hogy a hatóság indoklás nélkül eltávolított
adatokat a rendszerből. 43 esetben jelentettek véralvadási rendellenességeket.
b. Az 11 és 17 évesek között 31.572 nem kívánt eseményt jelentettek, ebből 1.824 volt
súlyos és 44 halálesetet jelentettek. A CDC, a szövetségi járványügyi hatóság
szűkítette a „myocarditis” fogalmát, így is 651 bejelentés maradt a rendszerben. 168
esetben jelentettek véralvadási rendellenességeket22.
c. A szakmai vélemény szerint a szívizom vagy szívburok gyulladást szenvedett
gyerekek élete lényegesen lerövidül23.
19. Várandós nők:
a. A Pfizer a klinikai kipróbálás során kifejezetten azt kérte, hogy gyermekvállalás előtt
állók ne vegyenek részt a kísérletben.
b. A Semmelweis Egyetem rektora, Dr. Merkely Béla kezdeményezésére
Magyarországon az eredeti intelmek és a korábbi szakmai ajánlások – miszerint
várandós nőkkel nem végzünk klinikai kísérleteket – ellenére 2021-ben erőteljes
kampány indult a várandós nők „beoltása” érdekében. A magyar adatokat nem
ismerjük, de pl. az izraeli számok elborzasztó eredményeket mutatnak24.
20. Több ország adatainak elemzése azt mutatja, hogy az „oltásokat” „negatív hatékonyság”
jellemzi és egyebek között összeomló immunrendszert okozhatnak a Pfizer által felsorolt
1200 (ezerkétszáz) mellékhatás között25.
21

https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5546 › H.R.5546 - National Childhood Vaccine Injury
Act of 1986
22
https://childrenshealthdefense.org/defender/injuries-covid-vaccine-vaers-cdc
23
https://noqreport.com/2022/01/15/drs-peter-mccullough-and-joseph-mercola-stunning-facts-you-need-toknow-about-the-covid-shot
24
https://www.israel365news.com/266291/vaccinated-women-suffer-stillbirths-miscarriage-abortion-at-nearly-34higher-rate-israeli-hospital-reveals
25
https://expose-news.com/2022/01/28/vaids-negative-vaccine-effectiveness-equals-damaged-immune-system
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Mindezek ismeretében Önnek azzal kell szembenéznie, hogy folytatja elődje „politikáját”, miszerint
megy az WHO-FDA- CDC által diktált úton, vagy
azonnal megszüntet minden oltásra kötelezést és
kielemezteti a meglévő adatbázisokat és szembenéz azzal, hogy
-

-

hibás a covid megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos magyar protokoll, aminek
következtében emberek ezrei haltak meg idő előtt, sokszor nagyon kínos halállal;
betiltja a Remdesivir nevű – ma ajánlott – szer alkalmazását, mert bizonyos kutatások
szerint minden negyedik beteg belehal a kezelésbe26;
engedélyezi az ivermectin és a hidroxiklorokin széles körű használatát, valamint elrendeli a
nagy dózisú intravénás C vitamin alkalmazását megelőzésre és gyógyításra;
megszervezi az oltáskárosodások felismerésének oktatását és a megfelelő ismeretek
terjesztését, valamint a szükséges szerek forgalmazását;
megszervezi az összes oltott utókövetését, mivel ez minden gyógyszerkísérlet
alapkövetelménye és ennek keretében;
o meghirdeti, hogy minden oltás-károsodott kártérítésért jelentkezhet;
o a kártérítési eljárást gyorsan, humánusan bonyolítják le és méltányos összeget
térítenek;
o az „oltások” forgalmazásától kezdődően minden elhalálozott esetében
megvizsgálják, ő maga, vagy a vele együtt élő kapott-e „oltást”, ha igen, milyet;
o mennyi idő telt el az „oltás” és a halál között;
o volt-e a két esemény között orvossal kommunikáció és az mit eredményezett;
o előfordulhatott-e az „oltás” miatti „shedding” (amikor az „oltás” miatt a
beavatkozást elszenvedett személy olyan anyagot bocsát ki, ami problémát okoz
másokban) a halál oka? Az USA-ban feljegyezték, hogy „oltott” anyuka teje
tartalmazott „oltásos” tüskefehérjét, ami vélhetően a csecsemő halálához vezetett27…
előkészíti az engedélyező hatóságok, valamint a WHO és annak tisztségviselői és a gyártók
elleni kártérítési pereket az elkövetett csalások miatt, hiszen azok alól semmilyen
mentességet nem ad sem a veszélyhelyzet, sem jogszabály, sem diplomáciai státusz.

Tisztelt Miniszter Úr!
Összeállításunkat a teljesség igénye nélkül, laikusként, a nyílt interneten elérhető adatok alapján
készítettük és állunk rendelkezésére, ha további adatokra lenne szüksége. Tisztában vagyunk azzal,
hogy a kompromittálódott személyek értelemszerűen cáfolni próbálják az itt bemutatott tényeket és
folyamatokat, tehát szívesen segítünk pro bono egy olyan elemző, kockázat-kezelő egység
felállításában az Ön által megjelölendő szervezet keretében, amelynek tagjai közvetlenül Önnek
jelentenek, és részrehajlás nélkül megadnak Önnek minden elérhető információt.
26

https://renz-law.com/attorney-thomas-renz-releases-stunning-data-from-never-before-seen-vaccine-injurydeath-tracking-system
27
https://newsrescue.com/nursing-baby-died-with-blood-clots-inflamed-arteries-following-mothers-pfizer-shotvaers-report-and-is-second-such-reported-case
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Talán érdemes megismernie, miképpen vált az USA-ban Ron DeSantis, Florida Állam kormányzója
a második legnépszerűbb republikánus jelöltté a 2024-es elnökválasztásokat illetően.
Bárki megnézheti az interneten:
a meglehetősen laza floridai lezárások korai (2020 augusztus) teljes eltörlésével és
elítélésével, továbbá a covid korai gyógyításával, az „oltási” igazolványok betiltásával, az
oltásra kötelezés megakadályozásával, a maszk ellenzésével és azzal, hogy nyíltan kijelenti, a
gyerekeknek semmi szükségük „oltásra”. A csecsemőknek szánt „oltásból” Florida nem is
rendelt! Ő az első amerikai kormányzó, aki kereken kijelentette, hogy a WHO mostanában
erőltetett egyetemes járványügyi szabályait senki sem fogja Floridában érvényesíteni.
Mindezeknek és más józan intézkedéseknek köszönhetően a floridai gazdaság szárnyal.
Ön ideig-óráig mondhatja, megörökölte a helyzetet, azonban a személyes felelőssége aszerint alakul
ember, Isten és a történelem előtt, hogy milyen lépéseket tesz.
Kérem, tekintse levelemet egy olyan tájékoztatónak („Notice of Liability”-nek), amit követően nem
állíthatja jogszerűen, hogy Önnek ezek az információk nem álltak rendelkezésére.
Kívánok Önnek jó erőt és egészséget az Ön előtt álló, embert próbáló döntésekhez.

Kelt: 2022. június 29.
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