
A Libertárius Mozgalom Egyesület elnökeként az alábbiakban foglalom össze a 
hazai libertáriusok álláspontját a lezárások kapcsán és rövid áttekintést adok 
szerveződéseink, valamint a Libertárius Párt megalakulása témakörében.

Egyértelműen beigazolódott, hogy adóinkból élő társadalommérnökeink óriási hibát követtek el. A 

koronavírus-járvány első, 2020-as tavaszi hulláma idején bevezetett lockdownok mindössze 0,2%-

kal csökkentették az elhalálozást az Egyesült Államokban és Európában – derült ki több tanulmány 

metaelemzéséből, amelyet a John Hopkins Egyetem tett közzé. „Amíg ez a metaelemzés arra a 

következtetésre jutott, hogy a lockdownoknak szinte alig volt befolyásuk a közegészségre, addig 

ott, ahol bevezették, hatalmas gazdasági és szociális költségeket hozott magával… Ennek 

következtében a lockdown-politika nem alátámasztott, és nem szabadna a pandémia-politika 

eszközeként használni“. Steve Hanke, a John Hopkins Egyetem közgazdász professzora, Lars 

Jonung, a Lundi Egyetem közgazdász professzora és Jonas Herby, a koppenhágai Politikai 

Tanulmányok Központjának tanácsadója a lezárással kapcsolatos óvintézkedések (iskolabezárás, 

telephelyek bezárása és a felső légutak kötelező eltakarása) hatását elemezték a covidban történő 

elhalálozásra. „Szinte semmilyen bizonyítékot nem találtunk arra vonatkozóan, hogy az Európában 

és az Egyesült Államokban elrendelt lockdownoknak jelentős befolyása lett volna az 

elhalálozásokra“ – írták a tudósok, akik a kijárási tilalmat is elemzés alá vetették. Mint kiderült, a 

kijárási tilalom 5,1%-kal csökkentette a covidban való elhalálozást. A tudósok által elvégzett 

elemzésből az is kiderült, hogy a kijárási tilalom más lockdownos óvintézkedésekkel együtt 2,8%-

ban növelte az elhalálozást. „A kijárási tilalom oda vezethet, hogy a fertőzött személy a családjával 

kerül összezárásra, így a családtagok nagyobb vírusterhelést kapnak, ami súlyos betegséget 

okozhat. Emellett a lockdownok gyakran korlátozzák az emberek hozzáférését az olyan 

biztonságos, szabadtéri helyekhez, mint a parkok, strandok és állatkertek, vagy kint is elrendelik a 

felső légutak kötelező eltakarását, ami arra kényszeríti az embereket, hogy a kevésbé biztonságos 

beltéri helyeken találkozzanak“ – írták a tudósok.

Szeretnénk világosság tenni, hogy a covid egy súlyos, fertőző betegség, amely pandémiát okozott 

és a leghatásosabb ellenszere a megelőző védőoltások önkéntes, egyéni belátáson alapuló 

felvétele; azaz semmiképp sem az egyes államszervezetek által bevezetett kényszerítő 

intézkedések. Az állami önkény gazdasági kártéteményét, valamint a politikai hatalmuk 

kiterjedését és mindezek eszkalációját, továbbá az időközben - vészhelyzetekre hivatkozva - lopva 

elfogadott és azóta is érvényben hagyott jogszabályi változtatások gazdaság-manipulációs 

hatásának árát a hétköznapi emberek, különösen a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak 

fizetik meg. Mindezek ellen szerveződött 2021-ben a Tömeges Üzletnyitás kezdeményezésünk, 

melynek élére szónokként Ecsenyi Áron, filozófus, a Libertárius Mozgalom megszervezőjeként pedig

Gábori L. Balázs gazdaságinformatikus került. Az előválasztásban, valamint a 2022-es 

országgyűlési választásokon is szerepelt Le az Adók 75%-ával Párt (LA75) 2022.08.20-tól a 

nyilvánosságban klasszikus egyesületi formában megnyilvánulva, LA75 Mozgalom néven, a hazai 

libertárius politika frissen alakult képviselőjét, a Libertárius Pártot fogja segíteni; gondozza 

programját, a Szabad Magyarország Programot és kezdeményezi demonstrációit, szervezi 

eseményeit. Ezzel párhuzamosan a Libertárius Mozgalom Egyesület (LIMO) a lehető legszélesebb 

szellemi holdudvart és politikai bázist építi ki mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. A 

Libertárius Párt az első civilszervezeti alapokon indult, tekintélyelv-ellenes kezdeményezés; 

történelmi jelentőségű a megalakulása, hiszen az első hazai libertárius (piacpárti) politikai erő a 

magyar politikatörténetben.
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