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Tisztelt Elnökség,

Önök lehetőséget kaptak arra, hogy a magyar embereket öt évig képviseljék az Európa Parlamentben. 
Számunkra nem adatott meg ez a felelősségteljes privilégium. Ezért segélykiáltásként tisztelettel felkérjük 
Önöket, hogy karolják fel egy kis párt nagy ügyét az EP-ben: mondassák ki, hogy az önkény bűncselekmény! 
Továbbá érjék el a magyar demokrácia és jogállamiság helyreállítását! Elsődleges prioritásként.

2012-ben a korábbi alkotmányos rend elleni szervezkedés eredményeként az Alaptörvény népszavazást mellőző 
hatályba léptetésével és a korábbi alkotmány hatályon kívül helyezésével hazánkban megszűnt a demokrácia és a
jogállamiság. A demokráciát az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja, a jogállamiságot pedig az 1. cikk (2) e) pontja 
szüntette meg. Jogállami demokrácia helyett pártállami diktatúra van. Mindez az EU alapszabályai ellenére.

Az EU hat fundamentális alapértékre épül, amelyek közül kettő a demokrácia és a jogállamiság. Azért számít 
fundamentális alapértéknek a demokrácia és a jogállamiság, mert megsértésük kirívóan veszélyes a 
társadalomra. Márpedig ami kirívóan veszélyes a társadalomra, azt bűncselekményként kell értékelni. Ebből 
adódóan a Fidesz-KDNP 2012-ben elkövetett tettét bűncselekményként kellene kezelnie az EU-nak. Az 
elkövetők tudhatták, hogy tettük az akkori alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezkedés. A lisszaboni 
szerződés értelmében az EU a tagállamokon átívelő új büntetőjogi tényállásokat is definiálhat, ha a cselekmény 
tagországokra kiható hatású. Márpedig a populista önkény rákja áttétes formában már több országban is felütötte
a fejét. Az EU egésze van veszélyben. Minden párt, ami nem áll ki az önkény bűncselekménnyé nyilvánítása 
mellett, bűnpártoló párt. Az EU hat alapértékének akkor lesz jövője, ha megsértésük bűncselekménynek minősül.

Az EU csak az erőszakos diktatúrák elleni védekezésre volt eddig felkészülve. A magyar diktatúra nem 
elsősorban erőszakos. Annál sokkal veszélyesebb. Alattomos. Egy alattomos diktatúra ellen az EU jelenleg nincs
felkészülve. Ezért kardinális fontosságú, hogy Önök elsődleges prioritásként kezeljék az EP-ben azt az 
indítványt, miszerint az EU-ban az önkényt, azaz a hat alapérték valamelyikének (így a demokrácia vagy a 
jogállamiság) megsértését emberiesség elleni bűncselekményként kell kezelni. Minden más téma másodlagos 
ehhez képest. Mindaddig amíg hazánkban nem a népnek van alkotmányozó hatalma népszavazás útján, hanem 
néhány erénytelen önkényúrnak és közpénzdinasztiának, addig nincs értelme semmilyen más témáról beszélni. 

Ne feledjék, hogy ezek az emberek, akik a magyar néppel ezt tették, buták. Csak az erénytelen ember hajszolja a 
bolondok boldogságát. A pénzt és a hatalmat. Számukra nem adatott meg az erényes ember lelki békéje, 
mértékletessége és bölcsessége. Ezért amit a Jóisten számukra rendeltetésszerűen nem adott meg, azt ők a bűn 
segítségével akarják magukhoz ragadni. A bűn a butáké. Másrészt a centralizált rendszerek a legsebezhetőbbek 
és a leghatékonytalanabbak. Az EP-ben az alapértékeket védő pártszövetség megerősödött. Itt az idő! Adjanak 
ezek a gondolatok Önöknek bátorságot ahhoz, hogy felkaroják e nemes ügyet. Érjék el az EP-ben, hogy a 
magyar nép újra népszavazhasson a saját alkotmányáról, azaz legyen demokrácia!  Mondassák ki az EP-ben, 
hogy az önkény bűncselekmény! Állítsák az alkotmányos rend megdöntőit európai büntetőbíróság elé! 

Köszönjük minden élő és születendő magyar nevében.

Kelt: 2019.05.30.

Tisztelettel,
az Elnökség nevében:

dr. Reketyei Szilvia, Elnök dr. Vázsonyi Miklós, Alelnök
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