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Mielőtt itt feladnád az évkönyv végigolvasását, gondolj bele: emberek milliárdjai élik le életüket úgy, 

hogy a létfenntartáson és a testi szükségleteik kielégítésén túl semmi mással nem foglalkoznak. Ezek 

a szervezetlen milliárdok kiszolgálják azt a néhány szervezett maffiacsaládot, akik az embereket a 

politika fátylán keresztül orruknál fogva vezetik és kizsákmányolják saját érdekeik szerint. A magyar 

politikai elit sem más. Erénytelen. Mértéktelen. Nemzetünk megvezetésével gigászi 

magánvagyonokat halmoznak fel közpénzből, a mi pénzünkből. A mi zsírunkon. Gyermekeink, 

unokáink zsírján. Évtizedről évtizedre.  
 

Ezen csak az erényes emberek tudnak változtatni. Ám tudjuk: „Az erényes emberek csendes életet 

élnek”. Ezért nehéz a feladatunk. Az erényes embereket szólítjuk meg, akik távol szeretnék tartani 

magukat a politikától. Meg szeretnénk mutatni, hogy addig nem tarthatjuk távol magunktól a 

politkát, amíg az piócaként a testünkre tapadva szívja a vérünket. Előbb el kell távolítani a piócát 

ahhoz, hogy távol tudjuk magunkat tartani tőle. Le kell csapolnunk a politika mocsarát. Erre 

mutatunk egy lehetséges utat. Rajtatok, erényes embereken múlik a jövőnk. Nehéz az út, de „nem 

azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz”. Van út! VAN ERÉNY! 
 

A Platón Párt az erény pártjaként kiáll amallett, hogy a politikában van a legnagyobb szükség az 

erényre, mivel éppen a politikusoknak van lehetőségük a legnagyobb bűnök elkövetésére. Ha a 

politikusok, a pártok és a hatóságok erénytelenek, akkor kapitális bűnökre lehet számítani. Erkölcsi 

felelősségünk, hogy erkölcsi elvárásokat támasszunk a pártok berendezkedése és önkorlátozása terén. 

Eddig ezt nem tettük. Legalábbis nem volt választási lehetőségünk. A Platón Párt biztosít egyedül 

jogilag számonkérhető erénygaranciákat az alapszabályában. Már csak ezért is megéri elolvasnod a 

cikkeinket. Ez politikai innováció. Egy paradigmaváltás. Egy olyan erkölcsi irány, aminek a fényében 

az ismert pártok mind meztelenek. 
 

Sok más párt magán kívül keresi a problémák okát, holott a nemzet fekélyei az erénytelen pártok, 

amik nem vállalják a jogilag számonkérhető erénygaranciákat. Az erényesség alábbi szintjei 

szükségesek: Erényes politikusok + erényes pártok + erényes hatóságok = erényes állam. 
 

A 2018-as választás valódi tétje: 

 Le kell törni a pártokráciát független képviselőkkel. Kizárólag pártokra bízni a demokráciát olyan, 

mint kecskére bízni a káposztát. A hatályos választási törvény alapján lehetőség van arra, hogy az 

Országgyűlésben a 93 pártlistáról bejutó pártkatona mellé az egyéni képviselői mandátumokkal ne 

106 másik pártkatona, hanem 106 pártoktól független, erényes független képviselő (Jedi) 

kerülhessen be.  

 Erkölcsi felismeréssel ki kell szabadulni az erkölcsi igénytelenek fogságából. Ők azok, akik 

erénytelen pártokra szavaznak. A szervezett erénytelen kisebbség tartja sakkban a szervezetlen 

erényes többséget. 

 Meg kell mutatnunk egy történelmi fordulat keretében, hogy legalább egyetlen erkölcsös dologban 

minden magyar egyet tud érteni: a feltétlen kizáró okban: A közpénzek felhasználása legyen 

tételesen nyilvános az utolsó forintig. Akárki is kormányoz. Amelyik párt ezt nem garantálja az 

alapszabályában, annak semmiféle körülmények között nem szavazhatunk bizalmat. Ebben elsöprő 

nemzeti egyetértés lehetséges. Ezzel egyszer, s mindenkorra megüzenhetjük az erkölcsi 

kisebbségnek: elég az önkényből! 
 

Őszinte hivatástudattal, hazaszeretettel, erkölcsi erényességgel, szakmai kihívásból született minden 

írásunk. Meríts belőlük ihletet az erkölcsi igénytelenség és a pártokrácia legyőzéséhez! VAN ERÉNY! 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
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Bevezető 
 

2016.11.28-án 10 alapító 

tag megalapította az első 

valóban erényes pártot, 

így létrejött a Platón 

Párt. Jelentősége abban 

mutatkozik meg, hogy ez 

az első párt, ami az 

alapszabályában vállal 

erénygaranciákat. Emi-

att nem tekinthető bűn-

pártnak, mint azok a 

pártok, amik nem vállal-

ják az erénygaranciákat 

az alapszabályukban. A 

Platón Párt az erény-

garanciák körének folya-

matos bővítésével az 

átláthatóság, önkorlátozás, visszahívhatóság és jogi számonkérhetőség maximumát kívánja nyújtani. 

A politikai erény tekintetében a Platón Párt az etalon. 

Az erénygaranciák alapszabályba foglalása azért hoz minőségi változást, mert jogi 

számonkérhetőséget eredményez. Egyik jogi személy sem működhet ugyanis a létesítő okiratával 

ellentétesen. Ha tehát megszegnénk az Alapszabályunkban foglalt erénygaranciákat, akkor az 

ügyészségen bárki kérhetné a jogellenes állapot megszüntetését, és végő soron a pártunk 

felszámolását. Azok a pártok, amik nem vállalják az erénygaranciákat az alapszabályukban, azok 

felróható módon magukban hordozzák az önkény és a korrupció csíráját. Teljesen mindegy, hogy 

széndékosan vagy gondatlanul. Objektív felelősségük van. Az ilyen pártok kivétel nélkül mind 

bűnpártok. 

2016.12.07-én a Magyar Tudományos Akadémia hozzájárult Platón nevének felhasználásához a 

politikai pártunk esetében, mivel nézeteink és céljaink egyeznek Platón azon nézetével, miszerint az 

Állam feladata az erények érvényre juttatása. Platón fogalmazta meg először, hogy a politikában az 

erényesség az abszolút minimum. Négy sarkalatos erköcsi erényt definiált, ezek: igazságosság, 

mértékletesség, bátorság, bölcsesség. Az erényesség, mint nemzetegyesítő ideológia köré építjük 

politikai filozófiánkat. 

2016.12.14-én elindult a facebook oldalunk. Egyelőre a facebook az egyetlen csatornánk a polgárok 

eléréséhez. A bűnpártok által fenntartott médiába nincs esélye bekerülni egy olyan 

kezdeményezésnek, ami a bűnpártok veszélyeire hívná fel a társadalom figyelmét. 

2017.01.08-án elindult a www.platonpart.hu honlapunk is.  

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/321230074990036/?type=3
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/321230074990036/?type=3
http://www.platonpart.hu/
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Hisszük, hogy éppen a hatalmon lévők esetében a legfontosabb az erények tanúsítása. Az erkölcs már 

évtizedek óta elveszett a politikából, mert nem a megfelelő személyek kerülnek a politikai pozíciókba. 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    7 
 

Teljesen átlátható, nyílt párt vagyunk. A 

bankszámlakivonatainkat, szerződéseinket, 

számláinkat, engedélyeinket, stb. mind 

haladéktalanul feltöltjük a honlapunk nyilvános 

mappáiba. Szeretnénk megmutatni, hogy úgy is 

működhet egy párt, hogy lehet tudni, hogy miből és 

hogyan gazdálkodik, milyen támogatók állnak a 

hátterében, stb.  

A politikai erény terén mi vagyunk az etalon. Mi 

törekszünk az átláthatóság, a visszahívhatóság, 

önkorlátozás és a jogi számonkérhetőség terén a 

lehetséges maximumot nyújtani. Ennél kevesebbel 

nem érjük be. Mi vagyunk az első olyan párt, ami 

erénygaranciákat vállal, mégpedig az 

alapszabályában. Ennek történelmi jelentősége 

van. Ez valóban politikai innováció. 

 

 

Személyesen eddig Szegedre, Kecskemétre  és 

Budapestre jutottunk el 2017 nyarán. Ezeket a 

kampányokat végül azért nem folytattuk, mert 

adott költségkeretből és időkeretből gazdálkodva 

fajlagosan jóvan kevesebb embert tudtunk így 

megszólítani, mint a faceobook segítségével. Így 

egyelőre maradtunk a facebooknál 2017-ben. 

Egyszer megjelentünk egy élő interjúval az Civil 

Rádió FM 98-ban és novemberben vezércikkben 

viccelődött velünk az index.hu, így elvileg több 

millióan szerezhettek már rólunk tudomást. 

Feljelentéseket tettünk két témában, mivel szük-

séges az ügyészség nyomás alá helyezése, és a bűn-

cselekmények felderítésének szorgalmazása. 1) A 

Letelepedési Kötvény alapú migráns-betelepítés 

kapcsán feljelentést tettünk az NGM alkalmazásá-

ban álló ismeretlen tettes ellen Hivatali visszaélés 

és Hűtlen kezelés bűncselekmények alapos gyanú-

ja miatt az off-shore vállalkozásokba utalt közpén-

zek kifizetésének jogellenessége kapcsán. 2) A kia-

lakult, példátlanul torz médiapiaci koncentráció 

kapcsán feljelentést tettünk a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság nevében eljáró ismeretlen 

tettes ellen Hivatali visszaélés bűncselekmény ala-

pos gyanúja miatt. Az elsőt már idén elutasították.  

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    8 
 

Egyik legfontosabb feladatunknak a pártokrácia letörését tekintjük. Kizárólag pártokra bízni a 

demokráciát olyan, mint kecskére bízni a káposztát. A bűnpártok nem töltik be az erényszűrő 

funkciójukat, ezért éppen a pártokon keresztül termelődnek ki a zsarnokok és a korrupt politikai 

maffiózzók. Le kell törnünk tehát a pártokráciát. 

 

A pártokrácia letöréséhez a hatályos választási törvény adta lehetőségeken belül mozogva 

kidolgoztunk egy megvalósítható módszert. Ez a rendszerszintű változás akkor tud megvalósulni, ha 

minél több egyéni képviselő pártkatona helyett független képviselő lesz (Jedi). A független képviselők 

tudják csak a helyi érdekeket elfogulatlanul és pártérdekektől mentesen képviselni. Meghirdettük 

tehát a 106 mozgalmat: 106 erényes független képviselőt a Parlamentbe! Lehetsz Te is Jedi! 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/322177888228588/?type=3
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/322177888228588/?type=3
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/322177888228588/?type=3
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/322177888228588/?type=3
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/322177888228588/?type=3
https://www.facebook.com/106mozgalom/photos/a.453399858333661.1073741828.453323455007968/453562898317357/?type=3
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2017.01.10-ig sem az ERÉNY, sem a HIVATÁS szócikkek nem volt jelen a magyar Wikipédián. Mi 

vittük fel ezeket a szócikkeket. Nem engedjük orwelli módon kitörlődni a köztudatból azt a két 

legfontosabb fogalmat, amit Platón a politika legmeghatározóbb alapjainak vélt. 

         

2017-ben számos alkalommal bátorítottunk minden erényes embert, hogy csatlakozzon a Platón Párt 

csapatához, és járuljon hozzá az erényes politika ügyéhez a maga módján. 

      

2017.11.21-én meghirdettük az I. Politikai Erény Konferenciát. Kb. 50 ismert párthoz juttatuk el 

többször is a meghívót. Mindössze két kis ismeretlen kezdeményezés jelezte, hogy részt szeretne venni 

a konferencián. A többi párt nem mutatott érdeklődést az erényes politika megvalósítására irányuló 

szándékunk iránt. 

  

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
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2017-ben 41 videót készítettünk a politikai 

filozófiánk ismertetése céljából. A videók a 

facebookon és a youtube-on is elérhetőek. 

Érdemes megnézni őket. Felhívjuk a figyelmet a 

bűnpártok mibenlétére, veszélyeire, elterelő 

hadműveleteikre. Konkrét stratégiát kínálunk a 

pártokrácia letöréséhez. Analógiákon keresztül 

világítunk rá a tarthatatlan politikai helyzetre.  

A Csillagok Háborúja film kapcsán a jó és rossz 

folyamatos harcára emlékeztetve felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy minden éperkölcsű és épeszű 

magyarnak kötelessége küzdeni az elnyomás és a 

zsarnokság ellen. Fel kell vennünk a harcot a 

sötét oldal ellen.  Sötét csak ott lehet, ahol nincs 

világosság. Ezért világosságot kell teremtenünk. 

Igen, a politikában. Erényt vinni oda, ahol nincs. 

Máskülönben az erénytelenség fog uralkodni. 

Ehhez nemcsak egy erényes pártra van szükség, 

hanem független képviselőkre, Jedikre is. 

Nélkülük nem törhető le a pártokrácia. Márpedig 

a pártokrácia letörése az első és legfontosabb 

lépés egy valódi képviseleti demokrácia felé. 

Gondolatainkat és értékrendünket az alábbi 

cikkek segítenek megértetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
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A hatalom préda lett 
2017.04.17. 

"Az ember természeténél fogva egy politikai állat." - Arisztotelész 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/280390135740697 

A hatalmon lévő erkölcsi kisebbség 

mára azzá vált, ami ellen egykor 

küzdött. A hatalom azzá lett, ami 

ellen a polgároktól egykor legitim 

felhatalmazást kapott. Mára egy 

túlélésért reszkető, bármi áron 

talpon maradni akaró préda lett. 

Mert elgyengült, és mert eljárt 

felette az idő. Új generáció jön, új 

célokkal. 

Állatvilágbeli jelenetek zajlanak a 

szemünk előtt. Mintha egy 

természetfilmet néznénk. A túlélés 

érdekében a hiéna képes leölni és 

felfalni egy másik hiénát is, ha kell. 

Csak azért, hogy ő életben maradjon. 

Véres szájjal marcangolja szét 

hasonszőrű ellenfelét. Tettét 

igazolva látja azáltal, hogy 

életbenmaradásáért bármit meg kell 

tennie. A kihívó vérszomjával és eltökéltségével kezdte bátor tettét, és elégedetten végzi azt be. 

Amikor ez a hiéna lesz gyenge és öreg, azzá lesz, amit egykor legyőzött. Préda lesz. Ám mivel pontosan 

tudja, hogy mi vár rá, még fenevadabb állattá válik, mint elődje. Megfeszülve küzd a túlélésért, és 

bármit elkövet, hogy ne legyen belőle is eledel, majd döglött konc. Emlékszik arra, hogy mit tett saját 

ellenfelével erős korában. Mára érzi, hogy vele is ugyanazt tehetik, amit ő tett egykor a túlélése 

érdekében. 

A kihívók sorra érkeznek. A szűkös erőforrások miatt egyik vérszomjasabb, mint a másik. Egyik 

hangosabban üvölt az éhségtől, mint a másik. A falka gyengébb tagjai elbizonytalanodtak, hogy ki a 

vezér. Túlélésért küzdenek az újabb hiánák is, ahogy a régi tette az ő idejében. Ezek a kihívók még 

veszedelmesebbek, mint az előzőek voltak. Még kevesebb az élelem, mint korábban volt, és még több 

az éhes hiéna. 

Miben különbözik az ösztönállat a modern embertől? Amíg az ösztönállat léte az élelem körül forog, 

addig az ember technikai civilizációvá fejlődött. A modern ember megteheti, hogy élete már ne az 

élelemszerzésről szóljon elsősorban. Ám az ösztönállatot az eledel hajtja, mert sosincs neki elég belőle. 

Alacsonyabbrendű létét az élelemért folytatott állati harc határozza meg. 
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Miben különbözik az erénytelen ember az erényestől? Amíg az erénytelen ember élete a pénzről és a 

mértéktelenségről szól, addig az erényesé a mértékletességről, a bölcsességről, a kultúráról. Az 

erényes ember megteheti, hogy élete ne a pénzről szóljon elsősorban. Ám az erénytelen embert a pénz 

hajtja, mert sosincs neki elég belőle. Az erénytelen ember létét a pénzért és a hatalomért folytatott 

állati harc határozza meg. 

A politikai helyzetünk az erénytelen kisebbség miatt tart ott, ahol tart. Az erénytelen kisebbség 

ösztönharca miatt, a mértéktelenség és kapzsiság nevében. Sosem elég nekik, ami van. Földek, gyárak, 

befolyás, hatalom, pénz, elnyomás, dominancia, megfélemlítés, uralom, tekintély.  

Ezen a primitív szinten kellene felülemelkednünk nekünk, polgároknak. Mi, a többség, erényesek 

vagyunk. Nem a mértéktelenség vezérel minket. Nem mértéktelen, hanem tisztességes, mértékletes, 

boldog és erényes életre vágyunk. Ám az ország élén egy erkölcsi kisebbség regnál. De el lehet kergetni 

innen akkor, ha az erényes emberek egytől egyig felállnak, és egyként szavaznak. Azok, akik nem 

szavaznának. 

Csatlakozz erényes politikusként a Platón Párt kötelékébe! Legyél országgyűlési képviselő! Legyél tag! 

Ne a hangoskodók után menj, hanem gondolkozz, hogy ne egy újabb zsarnoki rendszer alapjait építsd! 

Akkor lesz érdemi változás a politikában, ha az erényes polgárok töltik be a politikai pozíciókat, és 

munkájukat alázattal, hivatásként végzik. Ilyen munkára mértékletes emberek kellenek, akik a 

polgárok és a nemzet érdekeit tartják szem előtt. Jelentkezz! 

106 mozgalom 
2017.04.18. 

"Mindannyian a legjobb emberre szavaznánk, csak ő sosem jelölt." - Kin Hubbard 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/280818932364484 

----- PLATÓN FÜGGETLENSÉGI 

MOZGALOM ----- 106 mozgalom 

A 2018-as választási feladvány 

probabilisztikus optimalizálással 

történő megoldása a következő: 

1) Legyen mind a 106 választó-

kerületben független jelölt! 

2) Szavazz független jelöltre 2018-

ban pártkatona helyett! 

3) A pártlistából egy erényes pártra 

(pl. Platón Párt) szavazz bűnpárt 

helyett!  

Részletezés: 
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STEP 1) Javasoljuk, hogy a 2018-as választáson mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben 

minél több független jelölt induljon. Havi bruttó 750 eFt a fizetés a Parlamentbe kerülés esetére. Azért 

kell minél több független jelölt, hogy a "stróman" párt-jelölteket lehetőleg kizárjuk. Sok jelölttel az ál-

független jelöltek esélyei csökkethetőek. Talpra magyar, hí a haza! Legyél Te is független képviselő! 

Sőt, minden ismerősödet beszéld rá, hogy legyen ő is képviselőjelölt! 

STEP 2) Javasoljuk, hogy minden szavazópolgár (a pártlista kivételével) független jelöltre szavazzon, 

és ne párt politikusára. Ezzel a 199 országgyűlési képviselőből 106 esetében nagy valószínűséggel 

biztosítható a pártfügetlenség. A maradék 93 pártlistás politikus majd megoszlik valahogy, de a 

lényeg, hogy így a független képviselők többségben lesznek a Parlamentben.  

STEP 3) Mivel kormányt csak párt alapíthat, ezért javasoljuk, hogy társadalmi megegyezés 

formájában egy erényes, korábban a Parlamentben még nem szereplő törpepártot (pl. Platón Párt) 

juttasson be a nép a Parlamentbe legalább 5%-kal. Ekkor ez a törpepárt kormányt tud formálni, és a 

106 független képviselővel erényes szakértői kormányzás jöhet létre. 

KONKLÚZIÓ: Egyelőre ezt látjuk legjobb megoldásnak 2018-ra.  A lázadástól, erőszakos 

javaslatoktól, leszerepelt ellenzéki pártok és nagytőkével támogatott új pártcsírák kormányra 

juttatásától maximálisan elhatárolódunk. Erőszakkal és a korábbi hibákba eséssel sehova nem fogunk 

jutni. Csillapodjon le mindenki, mert a 2018-as feladatot ésszel kell megoldani. 

Semmi értelme a választási rendszer megreformálásáról sem beszélni, mivel sem népszavazást nem 

lehet kiírni ilyen témában az Alaptörvény alapján, sem a hatalmon lévő erkölcsi kisebbség nem fog 

önszántából a választási törvényen módosítani. Úgyhogy a pártok átkát levetkőzve minden erényes 

választópolgárt arra biztatunk, hogy legyen független képviselőjelölt. Ehhez ingyenes jogi segítséget 

nyújtunk! Semmi ördöngős nincs benne, és külön feltételei sincsenek. Megéri országgyűlési 

képviselőnek lenni független színekben. A politika egy nagyon szép hivatás. 

Muszáj innovatívan gondolkozni, mert egyébként nem lesz változás. Ha tetszik az ötlet, akkor oszd 

meg, hogy ismerőseidhez is eljusson. Ez a mi mozgalmunk. Ez a PLATÓN FÜGGETLENSÉGI 

MOZGALOM. Erényes független jelöltekben bízunk. Állj a mozgalom mellé, és legyen belőle 

közmegegyezés! Terjeszd, gondold át, értsd meg! 

Oszd meg, és uralkodj! ---- LEGYÉL FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT! ---- Legyél Jedi! 

Legyen mind a 106 választókerületben rengeteg független jelölt, és majd szavazz arra, akinek az 

életrajza/bemutatkozása azt tükrözi, hogy erényes. 

Mondhatnánk, hogy a látszólag lehetetlennek tűnő 2018-as választási feladványt probabilisztikus 

optimalizálással oldjuk meg. Mert máshogy úgy látjuk, hogy nem lehet. 

Magyarország Farkastörvénye 
2017.05.02. 

"A farkasok szabadsága a birkák halála." - Isaiah Berlin 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/286929535086757 
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NEMZETI HITVALLÁS 

• Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt 

évszázad viharaiban részekre 

szakadt nemzetünk szellemi és lelki 

egységét. [Kivéve, amikor a Fidesz 

választási győzelme a tét. Ekkor 

bomlasztunk, ellenséget kreálunk, 

megfélelmlítünk, konfliktust szí-

tunk, generációkat tévesztünk meg, 

hazudunk, fenyegetünk, rendőr-

sorfalat állítunk az aláírás-

gyűjtőkhöz, buzizunk, sorosozunk.] 

• Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. [Kivéve, amikor Mészáros 

Lőrincnek adjuk inkább a milliárdokat közös vagyonunkból, a közpénzből.] 

• Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a 

szabadság kiteljesítése. [Kivéve, amikor a Kúrián az igazságtalanságot preferáljuk, mivel az szolgálja 

inkább az erénytelen pártérdekeket. Kivéve, amikor azért korlátozzuk a szólásszabadságot, mert ha 

elterjedne, amit egyes felvilágosult emberek és gondolkozók felvetnek, akkor a hatalmon lévő erkölcsi 

kisebbség megbukna.] 

• Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, 

visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. [Kivéve, amikor inkább nem a polgárokat szolgálják a 

politikusok, hanem kenyéradó gazdájukat és magukat. Kivéve, amikor a Kúrián nem a NAV nyer 

olyan közigazgatási pereket is, amelyeket egy jogállamban sorra elbukna.] 

B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam. [Kivéve, amióta a hatalmi ágak már 

látszólag sem függetlenek.] 

B) cikk (4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. [Kivéve, 

amikor a nép a hatalmát a választott képviselői miatt a választások után azonnakl elveszti, és négy 

újabb évig semmi hatalma nincs a korrupció és erénytelenség ellen.] 

C) cikk (1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. [Kivéve, amióta a 

hatalom lévő erkölcsi kisebbség bedarálta a teljes magyar társadalmi vezetést, miután sikerült az 

ország erénytelen embereit egy zászló köré gyűjtenie, akik hajlandóak ebben cinkosként résztvenni.] 

C) cikk (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy 

gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton 

mindenki jogosult és köteles fellépni. [Kivéve, amikor a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló 

törekvést az emberek tapssal és újongva fogadják a Fidesz gyűlésein és otthon a közTV előtt.] 

E) cikk (1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése 

érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. [Kivéve, amikor éppen az európai 

egységet igyekszik bomlasztani, és a tapsembereket az EU ellen hangolni.] 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/286929535086757/?type=3


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    15 
 

G) cikk (2) Magyarország védelmezi állampolgárait. [Kivéve, amikor a tűrhetetlen korrupció ellen 

felszólalókat és békés véleménynyilvántókat bilicsbe verve bebörtönzik.] 

M) cikk (1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. 

[Kivéve az élpolitikusok és apolitikusok által kitartott élősködők esetében, ahol az érdemek a Kedves 

Vezetőhöz fűződő viszonyból erednek, és a rokonsági foknak megfelelően továbbadódnak a teljes 

retyerutyára is.] 

M) cikk (2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. [Kivéve, amikor a 

Közgépet kizárják a közbeszerzésekről, és minden versenyt Mészáros Lőrinc cégei nyernek.] 

N) cikk (1) Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás 

elvét érvényesíti. [Kivéve, amikor 30 évre titkosítanak a nemzet sorsát meghatározó 

dokumentumokat, és amikor megtagadják a közérdekű adatigényekben igényelt adatok 

nyilvánosságra hozatalát. Kivéve a pártok esetében, ahol minden párt (a PLATÓN PÁRT kivételével) 

titkolja számláit, támogatóit, partnereit, szerződéseit, költségvetését, azaz éppen nem biztosítja azt az 

átláthatóságot, amit a polgárok elvárnának.] 

N) cikk (2) Az (1) bekezdés szerinti elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a Kormány 

felelős. [Kivéve, amikor ezt a felelősséget a tényfeltáró függeten újságírók veszik a nyakukba.] 

Q) cikk. (3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. [Kivéve, amikor 

a korrupcióról van szó. Na akkor inkább kilép a nemzetközi egyezményekből.] 

R) cikk (2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. [Kivéve a Büntető Törvénykönyv 

alábbi pontjait, amelyek az élpolitikusokra, a politikailag fentről befolyásoltakra, és az élvállalkozókra 

nem vonatkoznak: Hivatali vesztegetés (és elfogadása), Korrupciós bűncselekmény feljelentésének 

elmulasztása, Jogellenes fogvatartás, Hivatali visszaélés, Közfeladati helyzettel visszaélés, 

Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés, Költségvetési csalás, stb.] 

U) cikk: [ez olyan hosszú, és annyira ráillik a jelenleg hatalmon lévő erkölcsi kisebbségre, hogy be sem 

merem ide idézni. Olvassa el mindenki házi feladatként. De mivel nem olvasnád el magadtól, egy 

részlet: „...a politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem évülő 

felelősséggel tartoznak az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért 

és a nemzet elárulásáért; a kizárólagos hatalomgyakorlásra és törvénytelenségre épülő jogrend 

kiépítéséért; a tulajdon szabadságán alapuló gazdaság felszámolásáért és az ország eladósításáért; 

Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájának és emberi erőforrásainak idegen 

érdekek alá rendeléséért; az európai civilizációs hagyomány értékeinek módszeres pusztításáért; az 

állampolgárok és egyes csoportjaik alapvető emberi jogaiktól való megfosztásáért vagy azok súlyos 

korlátozásáért...] 

I) cikk (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. 

Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. [Kivéve, amikor bilincsbe verve tartják jogellenes fogva, 

aki az erénytelen hatalon ellen szót mer emelni. Kivéve, amikor a hatalmi elit az elsőrendű 

feladatának a rokonság milliárdokkal történő kitömését tekinti, és csak másodállásban kormányoz.] 

VI. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását 

és jó hírnevét tiszteletben tartsák. [Kivéve Soros György jó hírnevét természetesen.] 
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VI. cikk (2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez. [Kivéve azoknak a tényfeltáró újságíróknak, akik ezeket az 

adatokat meg szeretnék ismerni.] 

VII. (3) Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. [Kivéve a Fidesz/KDNP esetét, akik 

azért színlelnek vallásosságot, mert Arisztotelésztől jól tudják, hogy egy istenfélő rezsimtől az emberek 

jobban elfogadják a sanyargatást, mert azt hiszik, hogy Isten a rezsimmel van.] 

VIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. [Kivéve, amikor a hatalmon lévő erkölcsi 

kisebbséget támadják. Akkor inkább nem engedik be az Együtt tagjait.] 

VIII. cikk (3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok 

közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat 

közvetlenül nem gyakorolhatnak. [Kivéve a Fidesz esetében, ami gyakorolhat önállóan is közhatalmat 

lekenyerezett vazallusain keresztül. Kivéve a jelenlegi pártokat (a PLATÓN PÁRT kivételével), amik 

nem a közakarat képviseletére szervezkednek, hanem az állami támogatások és a közbeszerzések 

elnyerése érdekében.] 

IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. [Kivéve például Gulyás 

Mártonnak és Varga Gergelynek.] 

IX. cikk (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a 

demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. [Kivéve, amióta 

a hatalmon lévő erkölcsi kisebbség maga alá darálta az összes közszolgálati médiát minden létező 

csatornán keresztül (kivéve talán a facebook-ot, bár ott is gyanús, hogy az értelmes 

kezdeményezéseket miért osztják meg jóval kevesebben, mint az értelmetleneket.] 

X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá 

- a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben 

meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. [Kivéve, amikor az ilyen tevékenységet végző 

egyetemet hatósági önkény formájában, a többségi népakarattal ellentétben, bezáratják.] 

X. cikk (2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások 

értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. [Kivéve, amikor az állami vazallusok döntenek 

tudományos pályázatok nyerteseiről, illetve amikor a Kúria mondja meg a tudományos tézisekkel 

ellentétesen, hogy mi a helyes nyelvtani vagy logikai értelmezés.] 

XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. [Kivéve a szegényeket, akik 

nem tudják kifizetni a múzeumbelépőt. Kivéve, amikor nem a nemzetközi műveltséghez szükséges 

ismereteket tanítják az iskolákban, hanem azt, hogy hogyan legyen a bárgyú polgár jó bólogató és 

tapsember.] 

XIII. cikk (1) A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. [Kivéve a politikai elitet és vállalkozásaikat, 

amik kevesebbet adóznak.] 

XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. [Kivéve, ha a NAV vagy valamely kormányközeli 

szervezet a perben álló ellenérdekű fél.] 
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XXIII. cikk (8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, 

képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. [Kivéve azokat a 

pártkegyenceket, akik tátermettség, képzettség és szakmai tudás nélkül viselnek közhivatalt.] 

XXIV. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes 

módon és ésszerű határidőn belül intézzék. [Kivéve a Kúriát, ahol pártállami részrehajlás, 

tisztességtelen érvelés és évekig nyúló felülvizsgálati eljárás teljesen belefér.] 

XXVIII. (2) Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős 

határozata nem állapította meg. [Kivéve a körúti robbantót, akiről már előre tudták, hogy bűnös (és 

nincs társa vagy netán közvetett tettes), és 150 rendőr azonnal ki let tüntetve, és megveregették 

egymás vállát a politikai elittel még bármiféle tárgyalás előtt.] 

4. cikk (1) Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz 

érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók. [Kivéve a Fidesz és KDNP képviselőit, mert azok a 

pártvezetés által minden szavazás előtt utasíthatóak annak érdekében, hogy a párt érdekeinek kedves 

döntést hozzák meg a köz érdekével szemben.] 

5. cikk (1) Az Országgyűlés ülései nyilvánosak. [Kivéve amikor Kövér László úgy dönt, hogy nem.] 

26. cikk (1) A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési 

tevékenységükben nem utasíthatóak. [Kivéve a Fidesz által lekenyerezett bírákat.] 

28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az 

Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell 

feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. 

[Kivéve, amikor költségvetési behajtási céllal a NAV javára kell dönteni.] 

29. cikk (1) A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként 

mint közvádló az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Az ügyészség üldözi a 

bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint 

elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését. [Kivéve, ha a legnagyobb bűncselekményeket kellene 

hatalomban lévő politikusok rovására felderíteni.] 

37. cikk (1) A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes 

kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani. [Kivéve, amikor a rokonoknak kell 

a milliárdokat kijuttatni a közpénzből.] 

39. cikk (1) A központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy 

teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a 

támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. [Kivéve, ha Pintér Sándor érdekkörébe 

tartozó off-shore cégről van szó.] 

39. cikk (2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a 

közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a 

közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok 

közérdekű adatok. [Kivéve, ha inkább nem adják ki ezeket az adatokat a tényfeltáró újságíróknak.] 
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41. cikk (6) A Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos 

törvény határozza meg. [Kivéve, amikor a jegybankelnök retyerutyájának milliárdokkal való kitömése 

a cél, továbbá zsíros pozíciók biztosítása a rokonoknak.] 

46. cikk (1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a 

közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. [Kivéve, amikor népszavazási 

kezdeményezés esetén az aláírásgyűjtőket kell rendőrsorfallal akadályozni pártutasításra.] 

Erényes vers 
2017.07.11. 

"A költészet maga az életerő a lázadáshoz, a forradalomhoz, és a megértés magasabb szintjéhez." - 

Alice Walker 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/316385635474480/ 

Kérjük oszd meg ezt a verses videót, 

hogy minél több erényes emberhez 

eljuthasson az üzenete. Köszönjük.  

Mi mindent megpróbálunk. Rajtunk 

nem múlik. Többé kifogás nem lehet, 

hogy nincs olyan párt, ami erény-

garanciákat vállalna. De van. VAN 

ERÉNY! 

 

 

 

Az erényes emberek csendes életet élnek, 

de elnyomás vár rájuk, ha henyélnek. 

Zsarnok lesz vezérük az erkölcs dacára, 

Ez az erényesek politikakerülésének ára. 

Erényes ember önszántából nem politizálna, 

Ám az erkölcsi kisebbség mindig regnálna. 

Ekkor a nép, mint egy rakás bamba állat, 

Saját ellenségéből választ urat magának. 

Bár mindent elvesznek tőle a hatalmasok, 

A birka népnek még ez sem hatalmas ok. 

Hát nem látod a pártokban a haramiákat? 

Erényre egyik sem biztosít garanciákat. 

Önkorlátozás helyett csak ígérgetnek, 

Hatalomra éhező farkasként ítélkeznek. 

Elhitetni igyekeznek, hogy ők a jobbak, 

Erkölcsileg megváltozni mégsem fognak. 

A pártberendezkedés fontosságát látod? 

Vagy sorsodat évekre újból elhibázod? 

Kalózhajó minden párt, és egy a célja, 

Szabad közpénzt rabolni magán célra. 

Így arat diadalt a bűn az erény fölött, 

A meghúzódó nagytőkések a pártok mögött. 

Vedd már észre, hogy milyen egy párt! 

Átláthatatlan érdekgép, mi előtted zárt. 
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Kaptafára építi minden zsarnok a pártját, 

Kerülgetik az erényt, mint a forró kását. 

A párt számára csak a pártérdek szent, 

A közérdek náluk mindig is pocsékba ment. 

Nem tiltják indulásukat közbeszerzésen, 

Pályázatokat is nyernének ők serényen. 

Nem mondanak le az állami támogatásokról, 

A közpénzre pályáznak ők alattomos okból. 

Önjelölten uralkodnak, nem felkérésre, 

Visszahívhatatlan képviselőik örömére. 

Szerinted egy érdemes párt ilyen lenne? 

Hogy erény szükségképpen nincsen benne? 

Meglopták már magukat, alternatíva sincs, 

Ily buta erkölcstelen érveket sose hints! 

Értsd meg inkább, hogy ki a pártkatona, 

Aki egy zsarnok érdekében áll a sorba. 

A pártkatona nem a helyieket képviseli, 

Kiszolgáltatottan a zsarnokságot építgeti. 

Egy emberként szavaz már az összes párt, 

A képviselői függetlenség emiatt kizárt. 

De van megoldás, csak meg kell értened! 

Ne pártokra bízd a hátralévő életed! 

Indulj független jelöltként Te magad majd! 

Az országban várt változás Te magad vagy. 

Pártkatona helyett szavazz függetlenre! 

106 független képviselőt a Parlamentbe! 

Értsd meg a korrupcióhoz vezető fő okokat! 

Pártlistára csak így add majd a voksodat! 

A Platón Párt vállal erénygaranciákat, 

A többi párt magán kívül keresi a hibákat. 

Végre mondjuk ki a szomorú igazságot! 

A korrupció okai az erénytelen pártok. 

Orwelli világ jön, ha rosszul döntesz, 

Utódaiddal együtt rabiga alatt nyöghetsz. 

A jogállamot bontják le hatalmuk érdekében, 

Elnyomnak majd a diktatúrájuk védelmében. 

Mindegy melyik párt jut majd hatalomra, 

Erénygaranciák nélkül érdemes bizalomra? 

Mentsétek meg erényesek a magyart! 

Végre az erény arasson diadalt! 

Zárjuk ki a pártokat 106 bársonyszékből! 

Ne pártkatonák dőzsöljenek a közpénzből! 

Így a törvényhozás pártfüggetlen lehet, 

Hazánk erkölcsi alapokra építkezhet.

 

Versünkre verses hozzászólást is katunk, aminek nagyon örültünk: 
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Soha többé! 
2017.07.19. 

"A fejlődés lehetetlen változás nélkül, és azok, akik nem tudják megváltoztatni a gondolkodásukat, 

semmit sem tudnak megváltoztatni." - George Bernard Shaw 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/320097311769979/ 

Ha valódi politikai változást 

szeretnél, akkor soha ne kövesd el a 

videóban szereplő fatális 

baklövéseket! Inkább gondolkozz, és 

láss a dolgok mögé! 

 

 

 

 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/videos/320097311769979/


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    23 
 

1 

Soha többé ne szavazz olyan pártra, 

amelyik nem biztosítja, hogy a  

képviselőit bármikor visszahívhatjuk! 

Ha egy korrupt politikust nem tudunk  

visszahívni, akkor az négy évig  

folyamatosan lopni fogja a közpénzt.

 

2 

Soha többé ne szavazz olyan pártra,  

amelyik a párthoz köthető vállalkozásokat 

állami megrendeléseken indulni enged! 

Ha ezt a párt nem tiltja, akkor a  

hozzátartozóik kókler vállalkozásai 

túlárazottan adják az államnak portékáikat.

 

3 

Soha többé ne szavazz olyan pártra, 

amelyik párthoz köthető vállalkozásokat  

közbeszerzéseken indulni enged! 

 

Ha ezt a párt nem tiltja, akkor 

a túlárazott közbeszerzéseket a  

politikusi csőcselékcsaládok nyerik.

4 

Soha többé ne szavazz olyan pártra, 

amelyik párthoz köthető vállalkozásokat 

EUs vagy hazai pályázatokon enged indulni! 

 

Ha ezt a párt nem tiltja, akkor az EUs  

pályázatokat nulla produktum mellett a 

politikusi csőcselékcsaládok nyerik. 

5 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amelyik felveszi a pártoknak járó  

állami támogatásokat a közpénzből! 

Ha a párttámogatást a párt nem fordítja  

karitatív célokra, akkor az adódat arra  

használják, hogy abból tovább hülyítsenek. 

 

6 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amenyik nem átlátható, titkolja támogatóit, 

partnereit, számláit, szerződéseit, pénzügyeit, 

stb. 

Az ilyen párt mögött maga a sátán is  

állhatna, azt sem vennéd észre, mert eléd  

kirakatfigurákat tesznek. Piperebúrában. 

 

7 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amelyik nem garantálja a közpénzek feltétlen  

átláthatóságát az utolsó forintig! 

Ha ezt a párt nem biztosíthja, akkor 

a közpénz egy része korrupcióval fog kikerülni 

az államkasszából, és nem közérdekből 

hasznosul.

 

8 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amelyik nem vállalja a korrupciós 

átvilágításokat, és ahol a vagyonnyilatkozatok 

nem hitelesek! 

Az ilyen pártok mögött a maffia húzódik meg. 

Lopott és titkolt pénzekkel, tisztességtelen 

módszerekkel, sumákolással operálnak. 
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9 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

ahol a képviselők a hozzátartozóikat is 

alkalmazhatják a közpénzből! 

 

Ha ezt nem tiltja a párt, akkor a közpénz  

jelentős része a politikusi csőcselékcsaládok  

nyeretlen tagjai számára fog elfolyni. 

 

10 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amelyik engedi, hogy a miniszterelnöke 4 

évnél tovább lehessen miniszterelnök 

megszakítás nélkül! 

Ha ezt a párt nem tiltja, akkor újabb 

kis diktátorjelöltek áramlanak a politikába, 

és agresszíven törtetnek a teljhatalom felé. 

 

11 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amelyik engedi, hogy a párt két kormányzati  

ciklusnál tovább megszakítás nélkül 

kormányozzon! 

Ha ezt a párt nem tiltja, akkor egyedüli célja 

a hatalom görcsös megtartása lesz a közérdek 

hivatásszerű szolgálata helyett. 

 

12 

Soha többet ne szavazz olyan pártra,  

amenyik erőszakra buzdít akkor, ha a 

politikai konfliktusok még békés módon is 

rendezhetőek! 

Egy ilyen párt kerülőutakon és kiskapukon  

keresztül, az ajtót betörve akar hatalomra  

jutni, nem ésszel és jogászi higgadsággal. 

 

13  

Soha ne szavazz olyan pártra,  

amelyik nem korlátozza a képviselőinek 

maximális számát az Országgyűlés 

létszámának felében! 

Egy ilyen párt egypártrendszer akar,  

és már alig várja, hogy abszolút többségbe 

kerülve saját maga javára hozhasson 

törvényeket. 

 

14 

Soha többet ne szavazz olyan pártra, 

amelyik nem erényes. Amelyik nem vállalja 

a platóni erénygaranciákat! 

 

 

Ha mégis ilyen pártra szavazol, akkor tudd: 

a következmények nem neked vagy az 

unokáidnak kedveznek, hanem a maffiának. 

Amire ezzel szavazol. 

Segíts nekünk erényessé tenni a politikát! Mutasd meg Te is, hogy VAN ERÉNY! Csatlakozz a 

PLATÓN PÁRThoz még ma! 

Álljunk meg egy momentumra! 
2017.07.20. 

"Kevés tisztességtelenebb dolog van a fiatalok félrevezetésénél." - Thomas Sowell 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/320755968370780 
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Álljunk meg egy Momentumra! 

Kötelességünknek érezzük, hogy 

rámutassunk a Momentum által 

hordozott veszélyekre. dr. Vázsonyi 

Miklós írása: 

Azoktól várok segítséget, akik 

szimpatizálnak a Momentummal. A 

politikai megértőképességemen kell 

javítanom, hogy megértsem, miért. 

Az okokat. Az érveket. Ha 

szimpatizálsz a Momentummal, 

kérlek írd meg hozzászólásban, 

miért. Mi, a PLATÓN PÁRT-nál az 

erkölcsi célra koncentrálunk: 

lerántani a leplet az erénytelen pártokról. Megdönteni a pártokráciát. 

1) A Momentum ugyanolyan átláthatatlan párt, mint a többi bizniszpárt. Nem ismerheted a 

pénzügyeiket, támogatóikat, számláikat, szerződéseiket, az Alapszabályuk alapján szinte lehetetlen 

bejutni a pártba, stb. Nem engedik bármikor visszahívni képviselőiket, felveszik a pártoknak járó 

állami támogatást a közpénzből, stb. Tehát nem vállalják a platóni erénygaranciákat. Mondd el 

nekem, hogy hogyan lehet ilyen pártra szavazni a III. évezredben? Melyik pártot utálod a legjobban? 

A Fideszt? Honnan tudod, hogy nem a Fidesz áll a Momentum mögött? Vagy az MSZP-t utálod? 

Honnan tudod, hogy nem az MSZP áll a Momentum mögött? Segíts megválaszolni ezt a kérdést a Te 

szemszögedből! Hogyan hidalod át ezt a kognitív disszonanciát magadban? 

2) Az nem vitás, hogy a Momentum mögött nagytőke áll. Százmillókat öntenek a kampányba, külföldi 

alapszervezetek jöttek létre százasával, aktivisták ezreit fizetik. Az hagyján, hogy a városodban 

koncertet szerveznek, és legyintesz annyival, hogy pár millóból kijött, na de 100 másik városban is 

ugyanezt csinálják, amit Te nem is látsz a saját városodból. Sőt, külföldön is. Gondolod, hogy 

egyetemisták dobták össze a zsebpénzüket? Segíts megérteni, hogy aki ennyi pénzt önt ebbe a pártba, 

az miért nem akarja azt kamatosan visszatérülve látni? És ha netán jó ember, akkor miért egy 

átláthatatlan pártban űzi ezt, aminek éppen olyan elmaradott a pártberendezkedése, mint a többi 

ismert pártnak? 

3) Mit tud a Momentum, amit korábbi pártok nem tudtak? Azt értem, hogy valódi problémákra valódi 

válaszokat akarnak adni. Naivitás lenne azt gondolni, hogy a többi párt nem. Mi az, amivel Neked 

többet ad a Momentum, mint a többi párt? Az nyilvánvaló, hogy liberálisok. Az is, hogy különutasok 

(pl. csak ők nem támogatják Vágó Gábor népszavazási kezdeményezését az állami vezetők fizetésének 

köztársasági elnöki fizetésben való maximalizálásáról, tehát a legfőbb közjogi méltóságnál többre 

értékelnének mondjuk családtag állami vezetőket). De mi az a nóvum, amit a Momentum hozott 

Neked, és korábban nem volt? 

4) 30 éve a Fidesz volt éppen olyan párt, mint a Momentum. Orbán pont olyan potenta volt, mint most 

Fekete-Győr. Az akkori Fidesz is ugyanolyan átláthatatlan párt volt, mint most a Momentum, 

hátterében egy nagytőkéssel. Élén egy ugyanolyan ambíciózus vezetővel, mint most. Miben látod a 

különbséget? Segíts megérteni! Mi változott? A logó? A design? Az image szín? A vezető személye? 
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Átgondoltad-e, hogy lehet, hogy Te leszel az 30 év múlva, aki a TV előtt töprengve elgondolkozik, 

miközben a tüntetők a "Fekete-Győr! Takarodj!" rigmust skandálják: Basszus, már megint rászedtek. 

Szeretném megérteni, hogy látsz-e ennek elkerülésére garanciát a Momentumban. Vagy "új esély, új 

remény" alapján megint zsábkamacskára szavazol, ahogy esik úgy puffan, majd lesz valahogy alapon? 

Garanciák elvárása nélkül ugyanúgy engeded, hogy egy másik erkölcsi csőcselék bolondot csináljon 

belőled? Vagy hogy megy ez Nálad? Miután én is szavaztam a Fideszre, és meg is bántam, legközelebb 

ugyanilyen hülye már nem leszek. A józan ész ott kiáltozik magáért, hogy kellene valami garancia 

arra, hogy ne 30 év múlva sopánkodjunk, és ne ugyanott tartsunk 30 év múlva, mint ma. Segíts nekem, 

miben látod ezt a garanciát? Ha nincs ilyen garancia, és garancia nélkül szavazol bizalmat, akkor 

bizony nem én szorulok segítségre. 

Előre is köszönöm a hozzászólásokat, mindet el fogom olvasni, mert tényleg kíváncsi vagyok a Te 

szemszögedből látni a helyzetet, tisztelt Momentum szimpatizáns. 

Van jó és rossz önkény? 
2017.07.25. 

"A korrupció a zsarnokság egy fajtája." - Joe Biden 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/323170364796007 

19 éves voltam, amikor a Fidesz 

először kormányra került 1998-ban. 

Visszagondolva, akkor kizárólag 

érzelmek alapján szavaztam. A 

médiában látottak alapján. Akkor 

még nem tűnt fel, hogy átláthatóság 

szempontjából minden párt ugyan-

olyan. Nem volt egyetlen erényes 

alternatíva sem. Minden párt átlát-

hatatlan volt. Egyik párt sem vállalt 

erénygaranciákat. De akkor még 

senkinek nem tűnt fel ennek a 

jelentősége. 

Nem is volt ilyen szó, hogy erénygarancia. Sokan még azt sem tudják ma sem, hogy mi az, hogy 

ERÉNY. Keverik az erély szóval, ami erőt jelent. Az erény viszont egy erkölcsi dimenzió, a legfőbb 

erkölcsi jóra való törekvés. A GARANCIA szót már többen értik. Például ha választottam egy 

mosógépet a boltban, és hazavíve kiderült, hogy selejtes, akkor garancia alapján ingyen kicserélik a 

boltban. Olyan boltban nem venne senki mosógépet, ahol a selejtest nem cserélik ki. 

Mégis, mindenki olyan pártra szavazott eddig, ahol selejtes politikust nem lehetett visszahívni. 

Egyszerűen azért, mert nem volt olyan párt, amelyik ezt lehetővé tette volna. Olyan ez, mintha egy 

olyan abszurd városban élnénk, ahol kizárólag olyan mosógép bolt van, amik közül egyik sem cseréli 

ki a selejtes mosógépet. Ahol nincs garancia. Ebben a groteszk városban senkinek nem tűnik fel, hogy 

micsoda vérlázító ez az üzletpolitika, mert ebben a városban azt sem tudják az emberek, hogy mi az, 

hogy garancia. Nincs ilyen szó az agyukban, így nem is tudnak arra gondolni, hogy milyen az, ha 
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garanciával vehet valaki egy mosógépet. Ha a boltban kiválasztott mosógépükről otthon kiderül, hogy 

selejtes, akkor belenyugszanak az abszurd város lakói, hogy hát ez van, megszívtuk, venni kell egy 

újat egy másik ugyanolyan boltban. 

Magyarországon csak olyan pártok léteztek eddig, amik nem vállaltak erénygaranciákat. És ebben az 

abszurd országban ez senkinek nem tűnt fel. Nagyon sokan még mindig úgy gondolkoznak, hogy ha 

az egyik erényten párt megszívatott, akkor hát ez van, megszívtuk, választani kell egy újabb 

erénytelen pártot. Egy másik ugyanolyat. Hátha az jobb lesz. Őrültek ingája. 

Ennek az őrültségnek a felismerése vezetett az erénygarancia szó megszületéséhez. Ez a szó, hogy 

erénygarancia, nem is létezett 2017-ig. Mi találtuk ki, a PLATÓN PÁRTnál. Azt jelenti, hogy jogi 

garanciákat vállalunk arra, hogy a politikai munkánkat erényesen, hivatásként végezzük. Jogi 

eszközökkel megakadályozzuk magunkat abban, hogy korrupciós bűncselekményeket követhessünk 

el. Jogi garanciákat adunk arra, hogy erényesek vagyunk. Ez az erénygarancia. Az 

Alapszabályunkban és a Társadalmi Szerződésben vannak rögzítve, megszegésük esetén bárki kérheti 

az ügyészségen a jogsértő állapot megszüntetését és végső soron a pártunk felszámolását. 

Mint tudjuk Orwell 1984 című könyvéből, ha nincs valamire szó a szókincsünkben, akkor arra nem is 

tudunk gondolni. 2017 előtt nem létezett az a szó, hogy ERÉNYGARANCIA. Minden bizonnyal nem 

is gondolt rá senki. Sőt, az ERÉNY és a HIVATÁS szavak sem voltak fent például a Wikipédián 2017-

ig. Mi vittük fel őket. Az már mégiscsak durva lenne, ha még az erény és hivatás szavakat is kitörölnék 

az emberek szókincséből, nem? 

Most 38 éves vagyok. Kétszer annyi, mint amikor a Fidesz hatalomra került 1998-ban. Az Fidesz első 

kormányra kerülése óta eltelt 19 év alatt elvégeztem öt egyetemet. Mérnöki, gazdasági és jogi 

szakokat. Gyakorlatilag folyamatosan tanulok. Európai uniós ösztöndíjakkal bejártam Európát. Az 

Egyesült Államokban egy évet tölthettem doktori (PhD) Fulbright ösztöndíjjal. Közben a 

kormánypártok tízezermilliárdos nagyságrendben lopták a közpénzt. Amelyik éppen hatalmon volt. 

Ma már máshogy gondolkozok, mint 19 éve. Jogász esküm például kötelez arra, hogy a nemzet javára 

fordítsam a tudásomat. Elítélem a 19 évvel ezelőtti önmagamat. Mert érzelmek alapján szavaztam. 

Elítélem azokat, akik érzelmek alapján szavaznak egyik vagy másik pártra. Tájékozódás és erkölcsi 

megfontolás nélkül. Vagy irreleváns szempontok alapján. A teljes kép ismeretének hiányában. 

Mélységesen elítélem őket. Mert a gondolkodásuk olyan, mint a vallási fanatikusoké. Fanatizmus. Az 

ész halála. Márpedig a politikához ész kell. És erkölcs. És erény. És erénygarancia. 

Ész lehet, hogy van a mai politikában, azonban erkölcs és erény egyáltalán nincs. Nemhogy 

erénygaranciák. Mára megtudtuk mindannyian, hogy mi az eredménye, ha egy olyan pártra 

szavazunk, ami nem vállal erénygaranciákat. Ma már mindannyian értjük, hogy ha egy párt nem 

fékezi meg saját magát, akkor menthetetlenül korrupt lesz. Mindegy, hogy ki a párt vezetője. A lényeg 

a színfalak mögött, a háttérben dől el. A maffia köreiben. 

Egy erénytelen párt zsarolható, és hátulról irányítható. Az ilyen párt egy bizniszpárt. Egy maffiapárt. 

A nyereség és a hatalom a célja. Az ilyen pártok nem tudnak erénygaranciákat vállalni, mert az a 

mivoltukkal ellentétes. 

A Fidesz egy önkorlátozásoktól mentes, erénygaranciákat nem biztosító párt. A Fidesz jelenleg az 

elnyomás és a zsarnokság útjára lépett. Kenyérmorzsákkal lekenyerezi a szegény népet, miközben 
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hétmérföldes léptekkel halad a jogállam lebontása felé. A kritikán aluli egészségügy segítségével testi 

béklyót rak a népre. A butító oktatással pedig intellektuális béklyóval is korlátozza az alattvalóit. 

Beteg és buta népen könnyebb uralkodni. Egyedüli és kizárólagos célja a hatalom megtartása egy 

beteg és buta népen, aminek nincs lehetősége politikával foglalkozni, azaz a nagyok úri dolgaiba 

beavatkozni. Így a nagyok zavartalanul lophatják a közpénzt. A mi pénzünket. Ennek érdekében a 

jogállamiságot bontja le éppen a Fidesz, mert ha nem bontja le, akkor elűzik. Még ha közvetlenül nem 

is látod, de ez a helyzet. Ezért alkalmazzák a propaganda és megfélemlítés eszközeit, mert egyébként 

nem tudnának hatalmon maradni. Egy egészséges és okos nép azonnal leváltaná a hatalmon lévő 

erkölcstelen kisebbséget. Így azonban mindenki meg van félemlítve, és a társadalom képzetlenebb 

része félre van vezetve. 

Akinek nem volt ügye a Kúria előtt, az vajon mit láthat a közigazgatás helyzetéről? Akit nem visz el a 

rendőrség éjjel, szükségtelen és aránytalan fellépéssel, hivatali visszaélést elkövetve, az vajon mit lát 

az emberi jogok helyzetéről? Aki nem szervez népszavazási aláírásgyűjtést, amit éppen a rendőrök 

gátolnak abban, hogy egy polgári kezdeményezéshez aláírásokat lehessen gyűjteni, az vajon mit tud a 

gyülekezési szabadság helyzetéről? Akit nem fenyegetnek meg a véleménye miatt, az vajon mit tud a 

szólásszabadságról? Aki a közTV-t nézi, az vajon mit tudhat az igazságról? 

Az ellenzéki pártok is erénytelenek. Ugyanolyanok, mint a Fidesz, csak más színű a logójuk. 

Mindegyik ugyanolyan. Bizniszpárt. Maffiapárt. Egyik sem vállal erénygaranciákat. Ilyen-olyan 

aktuális témákat boncolgatnak, de a lényeget kerülgetik, mint a forró kását. A saját 

pártberendezkedésüket. Az erénygaranciákat. Na erről nem szeretnek beszélni. Erénygaranciákat 

ugyanis nem tudnak adni, mert az a mivoltukkal ellentétes. Felveszik a közpénzből a pártoknak járó 

állami támogatásokat, mint a milliárdos vállalkozó, aki nem jelenti be magát, és felveszi a munka-

nélküli segélyt. És a nép ezt tűrte. Erkölcsi igénytelenséggel. Valódi választási lehetőség hiányában. 

Ám a korábban említett abszurd városban most megnyílt egy olyan bolt, ami a selejtes mosógépeket 

ingyen kicseréli. Ma már van egy olyan párt van, ami erénygaranciák széles körét vállaja. Ez a 

PLATÓN PÁRT. Abszurd országunkban megalapítottunk egy olyan pártot, ami egyedüliként 

erénygaranciákat biztosít. Azért alapítottuk, hogy legyen legalább egy párt, aminek az ideológiája nem 

valami populista téma, hanem az erény. Ez egy nemzetegyesítő ideológia. A többi párt ideológiái 

viszont megosztják a nemzetet. Aki tudja, hogy mi az, hogy erény, az tudja, hogy a politikában nem is 

kellene ennél több. Szerintünk a politika szükséges és elégséges feltétele az erény. Mert erényes 

politikusok az adott helyzetben mindig megtalálják a nemzet számára az optimális megoldást. 

Amint gyengeerkölcsűek jutnak politikai pozíciókba, és nincs mögöttük erénygarancia, máris 

korrupció lesz. Egyszerűen az emberi természet miatt. Mi nem azt mondjuk, hogy különb emberek 

vagyunk másnál. Erénygaranciák nélkül hatalmi pozícióban minden bizonnyal mi is 

korrunpálódnánk, mert a hatalom korrumpál. Az abszolút hatalom pedig abszolút korrumpál. Mi 

inkább azt mondjuk, hogy egy olyan jogi garanciarendszerbe helyezzük önmagunkat, amiben nem 

lehet közpénzt lopni. A PLATÓN PÁRT egy olyan csapat, ahova közpénzre vágyó ember nem jön, mert 

rajtunk keresztül soha nem fog közpénzhez jutni. Ezt biztosítja az erénygaranciák jogi rendszere. 

Hatalmat pedig nem szeretnénk, mivel jogállamot építünk. A jogállamban nincs hatalom, csak 

független hatalmi ágak vannak, fékek és ellensúlyok rendszere.  

Erénygaranciáink egyike például, hogy a politikusaink bármikor visszahívhatóak a szavazók által. A 

PLATÓN PÁRT karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami támogatásokról, amit a 
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többi párt a közpénzből felvesz, ezzel is jelezve hozzáállásukat a közpénzhez. Nem indulhatnak a 

pártunkhoz köthető vállalkozások közbeszerzéseken, tendereken, pályázatokon. Ezeken kívül van 

még egy tucat ilyen vállalásunk. Ezeket társadalmi szerződésben és az Alapszabályunkban vállaljuk. 

Minket talált meg az ötlet, és mivel senki más nem képviseli, nekünk kell képviselnünk. 

Azt szeretnénk megértetni a pártokra szavazókkal, hogy a mostani pártokrácia nem is lehet 

másmilyen, mint amilyen. Korrupt. Teljesen mindegy, hogy melyik erénytelen párt kerül kormányra. 

Az értelmiség és az erkölcsileg ép polgárok ezért ábrándultak ki a politikából. Mert nincs valós 

alternatíva, csak látszólagos. Mintha kizárólag rohadt dinnyéket tennének elénk, és azok közül 

kellene választanunk. A normális ember nem választja egyiket sem, hiszen mind rohadt. Ezt úgy 

összegezte a polgár, hogy a politika eredendően korrupt. 

Mi meg szeretnénk mutatni a polgároknak, hogy van valós alternatíva. VAN ERÉNY. Nem politikai 

témákon lovagolunk, nem magunkon kívül keressük a problémák okát. Mi a pártberendezkedésnél 

kezdjük a reformokat, és az erénygaranciákkal biztosítjuk az erényes politizálás feltételeit. Mi arra 

szeretnénk felhívni a Fidesz-fanatikusok figyelmét, és az ellenzéki pártok fanatikus követőinek a 

figyelmét, hogy a jó erkölcsért kiáltók és a jogállamért kiáltók nem nekik akarnak rosszat, hanem a 

nemzetnek akarnak jót. 

Ezért a pártokrácia ellen küzdünk. Az erénytelen pártok ellen küzdünk. Kizárólag pártokra bízni a 

demokráciát olyan, mint kecskére bízni a káposztát. Pláne, ha nem biztosítanak erénygaranciákat. 

Emiatt a 106 egyéni választókerületben nem is kérjük, hogy a PLATÓN PÁRT egyéni jelöltjére 

szavazz. Arra kérünk, hogy erényes, független helyi jelöltre szavazz, akit mi nem is ismerünk. Aki 

pártfüggetlen.  

Minden erényes polgárt biztatunk arra, hogy induljon független képviselő-jelöltként a saját 

választókerületében, hogy lehessen is ilyen független jelöltekre szavazni. Te is lehetsz országgyűlési 

képviselő. A jelöléshez 500 aláírás összegyűjtése szükséges. 

A szavazókat arra biztatjuk, hogy az egyéni listán független jelöltre szavazzanak. Arra, aki erényes. 

Aki nem pártérdekeket képvisel, hanem a helyi érdekeket. Aki Téged képvisel, hivatásszerűen. Ez a 

dolga.  

Végül ahhoz, hogy erényes politikusok kormányozhassák a nemzetet, arra kérünk, hogy a pártlistán 

olyan pártra szavazz, amelyik vállalja a platóni erénygaranciákat. Erénygaranciákat nem biztosító 

pártra soha többé ne szavazz! Borítékolható, hogy önkényuralom lesz a vége. 

Ehhez elsősorban magadban kell legyőznöd a sötét oldalt. Azt a sötét oldalt, ami nem gondolkozik 

körültekintően. Amelyik érzelmek alapján döntene. Amelyik irreleváns szempontok alapján döntene. 

Amelyik eltűri az erénytelenséget. Amelyik megtűri a korrupciót és a jogállam lebontását. Amelyik 

nem érti, hogy átláthatatlan pártra egyszerűen őrültség szavazni. 

Nekem ezt az erkölcsi felismerést hozta az elmúlt 19 év politikája. Azt a felismerést, hogy egy erkölcsi 

kisebbség uralkodik egy mindent tűrő szegény nemzeten. Megfogadtam, hogy erénygaranciákat nem 

biztosító pártra soha többé nem szavazok. És mivel nem volt erénygaranciákat biztosító párt, ezért 

alapítottunk egyet. Hát Neked, milyen felismerést hozott az elmúlt 19 év politikája? Egy másik 

ugyanolyat választasz? Vagy hatalmon tartod ugyanazt? Vagy egy erényes harmadik lehetőséget 

választasz inkább, amiben VAN ERÉNY? Győzd le a sötét oldalt magadban! 
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Segíts! 
2017.07.26. 

"Az embernek két dologon soha nem szabad mérgelődnie. Amin tud segíteni, és amin nem." - Platón 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/323343234778720 

Segíts nekünk, hogy tehessünk az 

erényes politikáért! Ne csak várd a 

változást! Tegyél Te is érte! Keresd a 

lehetőséget, hogy hogyan tudnál 

ebben az építő erejű folyamatban Te 

is hathatósan tenni az erényes 

politika érdekében! Meg kell 

tisztítanunk a politikát az erénytelen 

erkölcstelen kisebbségtől. Máskülön-

ben folyamatosan önkény, elnyomás, 

megtévesztés, félelemkeltés, korrup-

ció és szarnokság lesz. A nemzet 

érdeke egy erényes hatalom. 

Erénygaranciákkal, számonkérhetőséggel. Ebben tud a Platón Párt az élen járni. A politikai erény 

terén mi vagyunk az etalon. 

Egy olyan országban éltünk eddig, ahol csak olyan pártokra lehetett szavazni, amik nem vállalnak 

erénygaranciákat az alapszabályukban. Bűnpártokra. Ezek a pártok bizniszpártok, maffiapártok. 

Magukat jogi eszközökkel nem korlátozzák abban, hogy lehetőséget adjanak a korrupcióra. Az 

önkorlátozás, a visszahívhatóság, az átláthatóság és a jogi számonkérhetőség ezeknek a bűnpártoknak 

tabu. Emiatt eddig nem volt valódi választási lehetőség. Emiatt sokan el is fordultak a politikától, és 

el sem mentek szavazni. Megérezték, hogy csak bűnpártokra lehet szavazni. Az nem valódi 

demokrácia, ha nem tudunk erényes pártra szavazni.  

Egy olyan országban élünk, ahol a pártérdekeket kiszolgáló médiába nem tud bekerülni egy olyan 

kezdeményezés, ami a pártokrácia ellen küzd. Ami az erénytelen (tehát összes jelenleg létező) párt 

ellen kampányol. Pedig éppen a pártokrácia és az erénygaranciák vállalásának hiánya a nemzetünk 

problémája.  

A Platón Párt az önkorlátozás, a visszahívhatóság, az átláthatóság és a jogi számonkérhetőség 

maximumát kívánja nyújtani. Ebben vagyunk az elsők és a legnagyobbak. 

Egyetlen csatornánk a Facebook. Nagy szükség van a segítségedre! A következő módokon teheted: 

1) Kedveld azokat az üzeneteinket, videóinkat, amikkel egyetértesz. Minden kedvelés több száz 

további erényes emberhez juttathatja el a hírünket. 

2) Oszd meg az írásainkat, videóinkat! Ezzel jelezve, hogy ismerőseidnek is tovább szeretnéd adni a 

hírt, hogy VAN ERÉNY. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
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3) Csatlakozz hozzánk a PLATÓN PÁRT csapatához! Ha a háttérműhelyhez csatlakozol, akkor 

nyilvánosságot nem kell vállalnod. Ha vállalod a nyilvánosságot, akkor lehetsz képviselő vagy 

bizottsági vezető is. Minden kompetenciára szükségünk van. 

4) Indulj majd független képviselő-jelöltként a 2018-as választáson a saját választókerületedben! 

Ekkor velünk vagy más párttal egyáltalán ne állj kapcsolatban! 

5) Minden más úton terjeszd a hírünket! Azt, hogy VAN ERÉNY! Van egy olyan párt, ami 

erénygaranciákat vállal. Van egy olyan párt, aminek az ideológiája nem valami nemzetmegosztó 

populista téma, hanem ideológiája a nemzetegyesítő erény. 

6) Ha tudsz olyan erénygaranciát, amit még nem vállaltunk, és szükséges az erényes politizáláshoz, 

akkor jelezd számunkra, és vállaljuk. 

Az erény legyen veled! Segíts, hogy végre a politikában is lehessen erény! 

Társadalmi Szerződés 
2017.07.27. 

"A civilizált állam legfőbb ismérve, hogy a hatalom csak akkor legitim, ha szerződés köti." - Walter 

Lippmann 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/323763788069998 

Megjelent a Platón Párt által 

elsőként és egyedüliként kínált 

TÁRSADALMI SZERZŐDÉS! 

Eddig a hatalmi elitnek csak jogai 

voltak, ám kötelezettségei nem. A 

kormány saját magát képzelte 

szuverénnek, holott a nemzet a 

legfőbb szuverén. Emiatt egy erkölcs-

telen kisebbség uralja hazánkat. Ők 

azok, akik önmagukban nem tudták 

legyőzni a gonoszt, és ezt erény-

garanciák vállalásával sem próbálták 

elősegíteni. Ők a sötét oldal rabjai. 

Emiatt a közpénz nem közérdekből 

hasznosult. 

A TÁRSADALMI SZERZŐDÉS 

megmutatja, hol a helye egy pártnak 

vagy kormánynak: a társadalom 

jószolgálatában. Rávilágít, hogy a 

politika nem a büntetlen bűnök terepe, hanem nemes erkölcsi hivatás. Figyelmeztet: soha többé ne 

szavazz olyan pártra, ami nem vállal erénygaranciákat az alapszabályában, mert az ilyen párt egy 

bizniszpárt, maffiapárt. A Társadalmi Szerződés tartalmazza a mindenkori erénygaranciákat: 

http://www.platonpart.hu/
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Ezek az erénygaranciák: 

1. A tagok mindegyike a Pártba történő belépés előtt rögzített módon a Iusiurandum Platonicum (Pla-

tóni Eskü) letételével hivatási esküt tesz, a politikai pályára hivatásként tekint, és erényes életet él. 

2. Biztosítja az országgyűlési képviselőinek (pártlistás képviselő és egyéni képviselő esetében is), EP 

képviselőinek és állami vezetői tisztséget betöltő tagjainak bármikori, szavazók általi 

visszahívhatóságát. 

3. Számláit, szerződéseit, pénzügyeit, támogatóit, partnereit, bankszámlakivonatait haladéktalanul 

nyilvánossá teszi. 

4. Gondoskodik róla, hogy nem indulhat olyan vállalkozás közbeszerzéseken, állami tendereken, hazai 

és EU-s pályázatokon, amelyben a Platón Párt országgyűlési képviselőinek vagy azok 

hozzátartozóinak tulajdoni vagy tagi részesedése van. Ellenkező esetre a párt pénzbírság megfizetését 

írja elő a tagnak, melyet karitatív célokra ajánl fel a párt. 

5. A Platón Párt karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami támogatásokból rá 

jutókról. A pártoknak járó állami támogatás minden esetben jótékonysági felajánlásra szánt összegnek 

minősül. 

6. Vállalja a korrupciós átvilágításokat. 

7. Nem utasítja a Párt országgyűlési képviselőit a törvényhozás során. 

8. A Párt képviselői képviselővé választásuk után haladéktalanul és évente vagyonnyilatkozatot 

tesznek. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozata nem fedi a valóságot, a képviselő kártérítés 

terhe mellett lemondásra kötelezett. 

9. A Párt biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a Párt tagja megszakítás nélkül legfeljebb négy 

évig lehet. Ez nem zárja ki, hogy e tag a megszakítás után újra miniszterelnök legyen.  

10. A Párt biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két kormányzati ciklusig 

működhet, ezt követően önként ellenzékbe vonul. Ez nem zárja ki, hogy a megszakítás után újra 

kormánypártként működhessen.  

11. A Párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban.  

12. Ha a Párt képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének (100+ pártképviselő 

esetén), akkor a Párt visszahívja annyi képviselőjét, amennyi ahhoz szükséges, hogy a Párt ne legyen 

abszolút többségben. 

13. A Párt önként és proaktív módon biztosítja a közpénz felhasználása módjának ingyenes, tételes és 

azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig mind a Párton belül, mind azon kívül. 

14. A Párt nem fogad el közpénzt, illetve ha a közpénz kiutalását jogszabály írja elő, akkor a közpénzt 

a Párt közérdekre, karitatív nonprofit célra fordítja. 

15. A Párt az erénygaranciákat a Társadalmi Szerződés című dokumentumban is közzéteszi, amelyben 

egyoldalú kötelezettséget vállal azok betartására. 

http://www.platonpart.hu/
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16. Az Alapszabály minden új verziójának az erénygaranciák körét vagy tartalmát gyengítő, szűkítő 

vagy megszüntető rendelkezése semmis. Nem semmis az a változtatás, amit jogszabályváltozás miatti 

kötelezettség tesz szükségessé. 

17. További olyan intézkedéseket tesz, amelyek szükségesek egy erényes és a jogállamiság elveinek 

megfelelő hatalmi berendezkedéshez. 

Kérjük oszd meg ezt az üzenetet, hogy minél több erényes emberhez eljuthasson a híre! Segíts ezzel, 

mert a Facebook az egyetlen lehetőségünk. Mivel a pártok ellen küzdünk, ezért az ilyen-olyan pártér-

dekeket szolgáló médiába nincs esélyünk bekerülni. Ugyanakkor nagyon sokat dolgozunk azért, hogy 

Neked is jobb lehessen, hogy jogállamban élhess. Ehhez képest egy kedvelés vagy megosztás óriási 

szívesség lenne részedről. Küzdjünk közösen az elnyomás ellen! Mutasd meg Te is, hogy VAN ERÉNY! 

Csatlakozz a csapatunkba! Úgy várjuk az erényes emberek jelentkezését, mint éhező a falat kenyeret. 

Tegyél az ügyért! Ha a helyi érdekeket képviselnéd inkább, akkor pedig indulj független képviselő-

jelöltként. Legyél Jedi! Részletek a videóinkban. A TÁRSADALMI SZERZŐDÉS a honlapunkról 

érhető el: http://platonpart.hu/public/ismerteto/Tarsadalmi_Szerzodes.pdf. Az erény legyen veled! 

Erényes embereket keresünk 
2017.07.28. 

"Bölcs ember szükséges ahhoz, hogy felismerje a bölcset." - Diogenész 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/324196368026740 

Első és egyetlen pártként erény-

garanciákat biztosítunk. Olyan fontos 

vállalások ezek, amiket egy maffia-

párt nem tud vállani, mert az a 

mivoltával ellentétes. Felismertük, 

hogy eddig csak olyan pártra lehetett 

szavazni, ami átláthatatlan, a kép-

viselőik a szavazók által nem vissza-

hívhatóak, indulnak közbeszerzése-

ken, felveszik a pártoknak járó állami 

támogatásokat (ezzel is jelezve a 

közpénzhez való hozzáállásukat), stb.  

Mi erénygaranciákat biztosítunk, és a 

pártberendezkedésnél kezdjük a 

reformokat. Nem ilyen-olyan aktuál-

politikai témával tereljük el a figyel-

met a lényegről: a pártberendezkedés-

ről. Ezeket az Alapszabályunkban és 

a Társadalmi szerződésben vállaljuk. 

Szükségünk van minél több erényes 

emberre. Tudjuk jól, hogy őket 

http://www.platonpart.hu/
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lámpással kell keresni. Már az ókorban is lámpással kellett keresni őket. Mert az erényes emberek 

csendes életet élnek.  

Platón ókori bölcstől viszont azt is tudjuk, hogy: "Az erényes emberek politika-kerülésének az az ára, 

hogy náluk hitványabb emberek uralkodnak felettük." 

Ezért szeretnénk mozgósítani az erényes embereket. Szükség van rátok! Az alábbi módokon tudtok 

csatlakozni: 

1) Először dönts el, hogy indulsz-e Jediként (független képviselőként) 2018-ban. Ha igen, akkor maradj 

tőlünk és minden mástól független, ne is lépj velünk kapcsolatba. Győzd le magadban a sötét oldalt, 

és képviseld a helyi szavazóidat a Parlamentben erényesen! 500 aláírással már jelöltetheted magadat. 

"Így lehetsz Jedi" videónkból megismerheted a részleteket. 106 ilyen Jedi kerülhet a Parlamentbe. 

2) Ha nem leszel független képviselő, akkor csatlakozz a csapatunkhoz a pártban! Tagként 

szavazhatsz a Közgyűlésünkben, és saját magad lehetsz garancia arra, hogy a párt úgy működik, 

ahogy az erény megköveteli. Két módon tehetsz tag: 

a) Ha nem vállalod a nyilvánosságot, akkor a háttérműhelyben várunk, ahol a politikai innovációs 

tevékenység zajlik. Innen biztosítjuk az erényt. A tagok listája jogszabály által titkos. 

b) Ha vállalod a nyilvánosságot, akkor lehetsz párton belüli vezető, vagy pártlistás képviselő (93 ilyen 

jut a Parlamentbe). Ilyenből minél többre szükségünk van, hogy képviselhessük az erény ideológiáját 

a pártpolitikában.  

Itt tudsz csatlakozni (vagy a honlapunkról, vagy a Facebook oldalon a Regisztráció gombról): 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdOVCcfDQn-hGyzyG…/viewform 

Szavazóként így segíthetsz 2018-ban: 

1) Az egyéni jelölt esetében ne pártkatonára szavazz! Párt jelöltje helyett szavazz Jedire! Aki 

pártfüggetlen. A független jelöltek közül válaszd ki azt, aki a legerényesebb, legmegbízhatóbb, és aki 

erénygaranciákat vállal. Ebben nem tudunk segíteni Neked, mivel ezek a Jedik nem állnak velünk 

semmilyen kapcsolatban, mi nem ismerjük őket. Ha látod ezt a logót a független képviselő 

programjában, az már jó jel, hiszen akkor vállal erénygaranciákat: 

http://platonpart.hu/public/engedely/garancia_vallalas.png 

2) A pártlistán szavazz a Platón Párt-ra. Egyedül mi vállalunk erénygaranciákat. Az általunk 

képviselt ideológia az erény. Az erény a várt nemzetegyesítő ideológia. A többi párt ideológiái 

megosztják a nemzetet. Az erény egyesíti.  

Az erény legyen veled! Mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! 

Függetlenség 
2017.07.29. 

"Az elnyomók kezében a legerősebb fegyver az elnyomottak elméje." - Steven Biko 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/324687704644273/ 
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Jedik története: FÜGGETLENSÉG. 

Ez a Jedi lovagok fegyvere. Fürgébb 

és elegánsabb, mint a lézerpuska. 

Emberibb fegyver. Emberibb időre 

való. A régi köztársaságban a Jedi 

lovagok voltak a béke és az igazság 

védelmezői emberöltőkön át (pl. 

Széchenyi István, Deák Ferenc). Még 

a sötétség ideje, a birodalom előtt.  

Kizárólag pártokra bízni a demok-

ráciát olyan, mint kecskére bízni a 

káposztát. A legfőbb szuverén nem a 

Parlament. Azaz nem a Kormány. Azaz nem Orbán. A legfőbb szuverén a nemzet. Te! 

"Épülnek ezek a pillanatok, amikor egyre több ember érzi azt, hogy hé! A másik is azt mondja, hogy 

neki egyáltalán nincs lehetősége. És megérzik azt, hogy másnak is hasonló problémáik vannak, akkor 

kialakul egy problémaközösség, és ebből a problémaközösségből jön egy közös válasz. Hogyha ez a 

közös az, hogy kergessük el a zsarnokot, akkor az egy megoldás lehet." (Vágó Gábor) 

"És a tömegnek időről időre szüksége van arra az élményre, hogy a nagy embert bukni lássa. A tömeg 

nem tud ellenállni annak az élménynek, amikor megtapasztalja a saját erejét. Akkor 

megmámorosodik. És előbb-utóbb minden nagy emberrel kapcsolatban meg akarja érezni a tömeg azt, 

hogy: Na Te most eltakarodsz meg elsöpörlek! És ezt előbb-utóbb megteszi." (Puzsér Róbert) 

Az erény az, ami felvértezi a Jedit. Ez az, ami a nemzetet összetartja. Az erény. Ezért szükséges, hogy 

a politikában az elit ne egy mértéktelen, igazságtalan erkölcsi kisebbség legyen, hanem a politikai 

pozíciókat betöltők példaképek legyenek erkölcsi tartás tekintetében, azaz erényesek legyenek. 

Legyél Jedi! Szavazz Jedire! Az erény az, ami felvértezi a Jedit. Küldjünk 106 Jedit a Parlamentbe! 

Ezek a Jedik nem mi vagyunk. Mi egy párt vagyunk, és az erénytelen pártok ellen küzdünk. A 

pártokrácia ellen. A Jedik pártfüggetlenek. Nem is ismerjük őket. Te is lehetsz Jedi. 500 aláírást kell 

gyűjtened. 

Az egyéni képviselők feladata az lenne, hogy elfogulatlan követként képviseljék az egyéni 

választókerületük szavazóit az Országgyűlésben. Emiatt erre a feladatra csak pártérdekektől mentes, 

elfogulatlan személy alkalmas. Aki felett senkinek nincs hatalma. Ekkor tudja csak a szavazóit 

képviselni. Egy pártkatona nyilvánvalóan elfogult, hiszen a pártja érdekeit képviseli. Egy pártkatona 

felett a pártvezérnek hatalma van, így nem a szavazóit fogja képviselni, hanem a pártvezére kegyeit 

fogja keresni, aki ezért kockacukorral megjutalmazza. 

2018-ban az egyéni jelölt esetében szavazz Jedire! Azaz független jelöltre. A pártlistán pedig szavazz 

a PLATÓN PÁRT-ra. Akik az ellopott közpénz nagyságában mérik egy párt nagyságát, azok szerint 

kis párt vagyunk. Akik a biztosított erénygaranciák számában mérik egy párt nagyságát, tudják, a 

PLATÓN PÁRT a legnagyobb párt Magyarországon. Nincs is hozzánk mérhető. 

Orwell: Állatfarm: https://www.youtube.com/watch?v=kNLLNDShPV8 

Orwell utolsó figyelmeztetése: https://www.youtube.com/watch?v=KQReYSa8HOQ 
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Milyen a jó Jedi? 
2017.07.30. 

"A félelem a Sötét oldal kapuja. A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet pedig kínt és 

szenvedést.” - Yoda 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/324802314632812 

2018-ban a korábbinál jóval több 

független jelölt (Jedi) fog indulni a 

választáson. Remélhetőleg mind a 

106 választókerületben. Saját 

eredményünknek mondhatnánk ezt a 

változást, ám ez egyenesen követ-

kezett az erénytelen pártberendezke-

désű pártokból való általános kiáb-

rándulásból is. A megoldást az 

erényes, pártfüggetlen Jedik (függet-

len képviselők) jelenthetik, akik 

képesek lesznek letörni a zsarnoki 

pártokráciát. 

Vélhetőn sok ál-független jelölt is 

lesz, akik valamelyik pártot képvi-

selve indulnak a függetlenség látszatát keltve. Olyan független jelöltek is lesznek, akik nem 

erényesek, hanem a sötét oldal rabjai, magukban nem sikerült legyőzniük a gonoszt, és a személyes 

meggazdagodás reménye vezette őket a politikai pályára. Ezeknek a kiszűrése a helyi szavazók 

feladata lesz. Mi ebben nem tudunk segíteni, hiszen nem is ismerjük a független jelölteket. 

Összegyűjtöttünk néhány erénygaranciát az erényes független képviselőkkel kapcsolatban. Szerintük 

a jó Jedi ezeket az erénygaranciákat vállalja: 

1) Bármikor visszahívhatóvá teszi magát az egyéni választókerületében élő szavazók kérésre, azaz 

lemond, ha választói többsége ezt kívánja. 

2) Fogadónapokat (vagy internetes fórumot) biztosít a szavazóinak. Biztosítania kell, hogy csak 

olyanok vehessenek részt az ilyen konzultáción, akik az egyéni választókerületében laknak. Ez egy 

egyszeri személyes lakcímkártyás regisztrációval megoldható. 

3) Adott országgyűlési szavazás előtt kikéri a szavazói véleményét, azaz bevonja őket is a döntésekbe. 

Ez egy Facebook csoportban egyszerűen megoldható. Arra szavaz a Parlamentben, amit a választói 

igényei és érdekei diktálnak.  

4) Független minden párttól és minden egyéb befolyástól. Természetesen tőlünk is. Jobb, ha mi nem 

is ismerjük. Nem engedi magát megvesztegetni, befolyásolni, manipulálni. Nem enged a sötét oldal 

csábításának. 
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5) Hivatási esküt tesz (pl. a Platóni Esküt), amelyben vállalja, hogy a politikai pályát hivatásként 

végzi, azaz saját érdekei helyett a polgárok érdekeit tartja szem előtt. 

6) A neki járó közpénzről és felhasználásáról önként tételes kimutatást hoz nyilvánosságra. 

7) Vagyonnyilatkozata a valóságot tükrözi. 

Bátorítunk minden erényes embert, hogy a saját egyéni választókerületében induljon Jediként 

(független képviselőként). Ehhez 500 aláírás összegyűjtése szükséges.  

Amennyiben Jediként vállalod a fenti erénygaranciákat, akkor használhatod az ezt tanúsító jelzést: 

http://platonpart.hu/public/engedely/garancia_vallalas.png 

Ez a szavazók dolgát annyiban megkönnyíti, hogy tudhatják: benned is VAN ERÉNY. Másrészt Téged 

is védenek ezek az erénygaranciák! A maffia hiába környékez meg, hogy erre meg arra szavazz. Ha 

tudják, hogy vissza fognak hívni a szavazóid, ha nem úgy szavazol, ahogy nekik kedvező, akkor hiába 

zsarolnak, jön egy következő független, aki ugyanezt fogja csinálni. Így a maffia szélmalomharcot 

vívhat. 

Az erény legyen veled! 

Ki őrzi az őrzőket? 
2017.07.30. 

"Quis custodiet ipsos custodes?" - Platón 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/325056101274100 

Ki őrzi az őrzőket? ... Megértjük a 

helyzetedet. Alakult itt egy párt a 

semmiből, és azt hirdeti magáról, 

hogy politikai innovációt hajtott 

végre. Paradigmaváltást. Elsőként 

vállal erénygaranciákat, amiket 

Társadalmi szerződésben erősít meg. 

Ennek az új pártnak a fénysuga-

rában minden másik párt meztelen. 

Kiderült ugyanis, hogy eddig csak 

olyan pártra lehetett szavazni, ami 

nem biztosította az erénygaran-

ciákat. Bizniszpártokra. Maffia-

pártokra. Ha akarták volna, 

egyszerűen biztosíthatták volna a 

korábbi pártok is az erénygaran-

ciákat, de nem tették.  

Mondhatta volna a többi párt is, hogy nem engedik indulni a közbeszerzéseken vagy állami 

megrendeléseken és pályázatokon a pártjukhoz köthető vállalkozásokat, de nem tették. Lemondhattak 
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volna a pártoknak járó állami támogatásokról, de nem tették. Bármikor visszahívhatóvá tehették 

volna a képviselőiket a SZAVAZÓIK által, de nem tették. Nyilvánossá tehették volna a számláikat, 

támogatóikat, szerződéseiket, pénzügyeiket, de nem tették. Hivatási esküt követelhettek volna meg 

tagjaiktól, de nem tették. Kampányolhattak volna a közpénz felhasználásának teljesen átláthatóvá 

tételével, de nem tették.  

Másra ezek után már Te sem tudsz gondolni csak arra: Okkal nem tették meg ezeket a lépéseket a 

létező pártok. Okkal nem vállaltak erénygaranciákat. Okkal hagytak olyan csöpögő csapokat nyitva, 

ahonnan a közpénz kicsöpöghet. Okkal fújták ugyanazt a nótát, mint amit minden párt kartellben fúj. 

Hiszen amíg hülye a társadalom, addig miért ne lophatnának ők is büntetlenül?  

Ezt az erkölcsi sarat a Platón Párt előtt erénygaranciákat nem vállaló pártok soha nem tudják 

magukról lemosni. Eddig lapítotak, mostmár két lehetőségük lesz csak: 1) Bevállalni a platóni 

erénygaranciákat (kvázi ellopva ezzel a Platón Párt politikai modelljét), vagy 2) elenyészni a 

társadalom erkölcsi felismerése következtében. 

Így a lelked mélyén nagyon tetszik a Platón Párt víziója, céljai és ideológiája (ami az erény). Az erény 

a várt nemzetegyesítő ideológia.  

Viszont bizalmatlan vagy. Az emberi természet inkább a sötét oldaláról ismert, mint az erény 

oldaláról. Erre azt válaszolják Neked a Platón Párttól, hogy ők sem félistenek, hanem ők jogi 

garanciákat adnak. Magukat korlátozzák. Elismerik, hogy ők is kutyák, de szájkosarat raknak 

magukra. Sőt, aki adna további szájkosarat rájuk, azoktól elfogadják azt is. A párt Alapszabályába 

foglalják az erénygaranciákat, és azt mondják, hogy ha megsértik őket, akkor az ügyészségnél lehet 

kérelmezni a törvényességi felügyeleti vizsgálatot, és végső soron a párt megszüntetését (ha például 

az ígéretük ellenére nem biztosítják valamelyik erénygaranciát). Ehhez foghatót párt még nem tett 

Magyarországon, de talán a világon sem. Példátlan innováció ez! 

De még mindig bizalmatlan vagy. Valami nem stimmel. Kell, hogy legyen valami trükk ebben az 

egészben. Ilyen ember nincs, aki a közjót akarná megteremteni. Valami sántít. Azt állítják, hogy 

őrködnek az erényesség felett. Őrzik az erényt. De hát ők is csak emberek. És akkor felteszed a kérdést 

magadban: Ki őrzi az őrzőket? 

Válaszunk: Te.  

A mi pártunk nyitott. Ha elolvasod más pártok alapszabályát, akkor látod, hogy például a 

Momentumnál 20 ajánló tag és fél év aktivista munka szükséges ahhoz, hogy bevegyenek a pártba. 

Nyilván, mivel elvhű követőket látnak csak szívesen, akik úgy gondolkoznak, mint ők. Minden párt 

küldöttgyűlést alkalmaz. Egyedül a Platón Párt alkalmaz Közgyűlést az ismert pártok között. Miért? 

Mert a küldöttgyűlés az a helyi szervezetek főnökeinek gyűlése. Ha ők szavaznak, akkor lehet tudni, 

hogy mi lesz a végeredmény. Ha minden párttag szavazna, akkor még elveszítené a diktáror a gyeplőt 

a végén, és nem úgy mennének a dolgok, ahogy ő diktálja. Ez a Platón Párton kívül minden pártban 

így megy. Olvasd el az alapszabályokat, ha nem hiszed. Nálunk lapos a szervezet. Nálunk a 

Közgyűlésen minden tag szavazhat. A tagfelvétel egyszerű: ha vállalod, hogy leteszed a Platóni Esküt, 

akkor azonnal beléphetsz, és azonnal részese lehetsz a Közgyűlésünk szavazásainak, láthatod a belső 

folyamatainkat (Facebook-on megy minden), megkapod a határozatokat, betekinthetsz a párt irataiba, 

stb. Tehát mi egy nyílt párt vagyunk.  
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Ezért lehetséges, hogy Te vagy az őrzők őre. Mi pedig a Tiéd. Együtt döntünk, együtt látjuk a 

folyamatokat. Az alapító tagoknak nincsenek előjogaik. Részt vehetsz a háttérműhely munkájában, 

stb. Partnerként kezelünk, nem követőként. A következő Közgyűlésen akár a párt Elnöke is lehetsz. 

Csak rajtad múlik minden. Egyedül a cél adott: erényt vinni a politikába. Végre!  

Csatlakozz a csapatunkhoz! Legyél az őrök őre! Nagy szükségünk van aktív erényes emberekre, mert 

ezeket lámpással kell keresni a sötétségben. Még a vezetőségünkbe is keresünk néhány erkölcsileg 

erős embert. Szeretettel várunk a csapatunkba. Tényleg! Időst, fiatalt, lobbanékonyt, csendeset, 

bátortalant, szónokot, kíváncsit, szkeptikust, félénket, bátrat, stb. Egyedül az erénytelen embereket 

nem várjuk. Az erény köt össze minket. Mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! De tenni is kell érte. Tedd 

nálunk, az erényes politizálás authentikus helyén! Az elsők közt. Szükségünk is van Rád. Ugyanis a 

Fidesz vezetésében most három dolgon ötletelnek: 

1) Hogyan hallgattasuk el a Platón Pártot? 

2) Hogyan állítsunk ki mind a 106 választókerületben erényesnek látszó ál-független képviselőt, akiről 

nem derül ki, hogy nem valódi Jedi? 

3) Hogyan módosítsuk a választási törvényt tavaszig úgy, hogy ne lehessen független képviselőkre 

szavazni, csak pártkatonákra. 

Szükségünk van Rád! Szüksége van az ÜGYNEK Rád! 

Arányos választási rendszer? 
2017.07.30. 

"A gonosz szinte mindig a tudatlanságból nő ki. A jó széndék ugyanakkora bajt okozhat, mint a 

rosszindulat, ha hiányzik mögüle a megértés." - Albert Camus 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/325089111270799 

Van több mozgalom is, ami azt tűzte 

ki célul, hogy még a 2018-as 

választás előtt arányos választási 

rendszert kell valahogy elérni. Ez 

persze gyakorlatilag lehetetlen, de 

nézzük meg, hogy egyáltalán lenne-e 

értelme. 

A jelenlegi választási rendszer torzít 

a nyertes párt javára. Nem a Fidesz 

javára, hanem a nyertes párt javára. 

Ami másik párt is lehet. Így már 

viszonylag kevés szavazattal is 

pártkormányt lehet létrehozni, ahol 

egyetlen párt diktál az egész nemzetnek. Pláne, ha nem független a törvényhozás a kormánytól (mert 

az egyéni képviselők székében is pártkatonák ülnek független képviselők helyett). Lásd most. 
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Úgy alakította ki magának a Fidesz a választójogi szabályokat, hogy kevés választói szavazat esetén 

is többségi módon kormányozhasson. Azaz több parlamenti képviselői széket kap, mint megérdemelne. 

De ha másik párt nyerne a választáson, akkor az élvezné ezeket az előnyöket. Felfoghatjuk ezt a 

„hibát” úgy is, mint erősség, ami stabil kormányzást tesz lehetővé, civakodós koalíciós kormány 

helyett.  

Az arányos választási rendszer lényege, hogy a jelenlegi torzító szabályokat lecseréljék olyanra, ahol 

a pártok a szavazatokkal arányos mandátumszámmal jutnak be a Parlamentbe. Így a nyertes párt 

nem élvezne előnyöket. Emiatt nagy valószínűséggel civakodós koalíciós kormány alakulna. 

A kisebb és gyengébb ellenzéki pártok számára ez a rendszer nagyon előnyös lenne, mert így ők is 

könnyebben bejuthatnának a Parlamentbe. Márpedig az ellenzéki pártok már nagyon szeretnének 

végre hozzáférni a közpénzhez, mert régóta nélkülöznek. Már zörögnek a szárazságtól, olyan régen 

jutottak közpénzhez. 

Előnyös-e az, ha az ellenzéki pártok nagyobb arányban jutnának a Parlamentbe? Szerintünk 

alapvetően (elméletileg) igen, de van egy óriási bökkenő. A gyakorlat. A magyar helyzet. A jelenlegi 

ellenzéki pártok ugyanis mind erénytelenek. Csakúgy, mint a Fidesz. Egyik sem vállal 

erénygaranciákat, így a pártberendezkedésük korrupt. Ezek bizniszpártok. Maffiapártok. Nem tiltják 

a párthoz köthető vállalkozások számára, hogy induljanak állami tendereken, közbeszerzéseken, 

pályázatokon. A képviselőiket nem engedik bármikor visszahívni a szavazók által. A pártoknak járó 

állami közpénz-támogatásokat örömest felveszik. A pártirataik, pénzügyeik, számláik, szerződéseik, 

partnereik, támogatóik, stb. teljesen átláthatatlan. Nem tudni kik vagy mik állnak mögöttük. Stb. 

Tehát éppen a PLATÓN PÁRT ellentettjei. Ilyen erénytelen és átláthatatlan pártokat mi nem 

szeretnénk a Parlamentben látni, még arányosan reprezentáltan sem. 

Emiatt a jelenlegi helyzetben az arányos választási rendszernek nem lenne nagy hozománya a 

polgárok számára. Az egyedüli nyertes néhány kisebb erénytelen ellenzéki párt lenne, amik ugyanúgy 

nem vállalnak erénygaranciákat, mint a Fidesz, csak éppen más az ideológiájuk. Ahelyett tehát, hogy 

egyetlen erénytelen párt nyúzna minket, mint most, az arányas választás után mondjuk 8 erénytelen 

párt végezné ugyanazt, miután leosztották a lapokat egymás között. Merthogy erénytelen pártok a 

lapokat le tudják osztani egymás között. 

Ebből a polgárok semmit nem nyernének. Ez csak az erénytelen ellenzék elhallgattatására lenne jó, 

ami mint egy ordító csecsemő, befogná a száját egy időre, amíg hozzájut a közpénzcsöcshöz. 

Van még egy hátránya az arányos választási rendszernek. Ebben ugyanis a helyi képviselőket nem 

lehetne visszahívni. Az arányos választási rendszert követelők többsége azt szeretné elérni, hogy csak 

pártra szavazzunk, egyéni jelöltre ne. Jelenleg egy egyéni képviselőre és egy pártra szavazunk. Ha 

nem szavazhatnánk egyéni képviselőre, akkor például független képviselő nem is juthatna a 

parlamentbe. Csak pártkatona. Ez lenne a demokrácia vége. Ebben a rendszerben a választókerületi 

visszahívás sem működne. Az pedig egyenes út a korrupt politikusokhoz és a pártokrácia totálissá 

válásához. 

Szerintünk a mostani választási rendszer nem olyan rossz, legalábbis abból a szempontból, hogy 

visszatartja az erénytelen ellenzéki pártokat a hatalomtól. Ebben az erkölcsi fertőben kifejezetten jó.  

93 képviselő pártlistáról jut be a Parlamentbe, 106 pedig egyéni jelöltként. A 106 egyéni jelölt lehet 

pártkatona is és független képviselő is. A 106 egyéni jelölt többségben van a 93 pártlistás képviselővel 
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szemben, tehát akár ma is működhetne a pártfüggetlen törvényhozás. Mégpedig úgy, ha 106 Jedi 

(független képviselő) jutna be az egyéni képviselők bársonyszékeibe. 

De nem független a törvényhozás, mert sajnos a szavazópolgárok az egyéni képviselői helyekre is 

pártkatonákat juttattak be független képviselők helyett. A kialakult helyzet tehát nem a választási 

törvény hibája, hanem a szavazók hibája. Ezek a szavazók nem értik, hogy a pártok egy emberként 

szavaznak, nincs apelláta, minden pártkatonának úgy kell szavaznia, ahogy előírják neki fentről. Így 

nincs népképviselet. A szavazópolgárok önként eldobták maguktól a népképviselet lehetőségét azzal, 

hogy pártkatonákat ültettek az egyéni képviselői székekbe is. Az erénytelen pártok nagy örömére. 

Ha a szavazópolgárok megértenék a pártfüggetlen törvényhozás fontosságát, akkor minden 

szavazópolgár független jelöltre szavazna az egyéni képviselői listán pártkatona helyett. Ez a jelenlegi 

választási törvény alapján is működhet. Nem a választási törvényt kell módosítani, hanem az emberek 

gondolkozását és hozzáállását. Ha gondolkoznának a polgárok, akkor erre rájönnének. Felérnék 

ésszel, hogy jobb egy helyi erényes, pártfüggetlen Jedire szavazni, akit nem marionettfiguraként 

madzagon rángatnak felülről, hogy mire szavazazzon. A helyi független képviselő a helyi érdekeket 

tudná képviselni. De erre nem jöttek rá a polgárok, másrészt alig indult eddig független jelölt. 

Az emberek gondolkozására sajnos az jellemző, hogy nem önállóan gondolkoznak, hanem felülnek egy-

egy jól hangzó mainstream propagandára, és azt kezdik el fújni, ahelyett, hogy önállóan 

gondolkoznának. Az arányos választási rendszer például jelenleg kizárólag a kis erénytelen pártok 

érdeke. Megfizettek pár színészt, akik adták a nevüket ehhez, mert elkábították őket, hogy ez milyen 

jó lenne. Hát nem lenne jó a jelenlegi politikai környezben. Erényes ellenzéki pártokkal jó lenne, de 

erénytelen ellenzéki pártokkal teljesen logikátlan. Egyetlen rabló helyett többet engednénk a hatalom 

közelébe. Sem a szavazópolgárok, sem a nemzet nem profitálna belőle sokat. Kizárólag az erénytelen 

ellenzéki pártok, amik nem vállalnak erénygaranciákat. 

Sajnos kevesen gondolkoznak önállóan. Ha sokszor ismételnek valamit a TV-ben és a rádióban, akkor 

az emberek azt kezdik el szajkózni vakon. Pedig a mostani választási törvénnyel is le lehet győzni az 

Orbán által vezetett zsarnoki pártállamot, ami egyenesen masírozik egy keleti mintájú diktatúrába. 

A 93: 106 arány a pártlistás pártkatonák és az egyéni jelöltek között szerintünk éppen megfelelő egy 

demokratikus berendezkedéshez akkor, ha az egyéni képviselői helyekre nem pártkatonákat, hanem 

független jelölteket juttatunk. Még ha lopni is fog az összes független jelölt, akkor is jobb lesz, mint 

most. 106 független magánember képtelen annyit összelopni, mint amennyit egy profin megszervezett 

bűnszervezet maffiagépezete. Pláne, ha erénygaranciákat is vállalnak ezek a Jedik. 

Persze ha erényesek lesznek az ellenzéki pártok, és vállalják a platóni erénygaranciákat, akkor majd 

a pártlistás helyeken megéri arányosan bejuttatni őket a Parlamentbe. Ám még ekkor is, az egyéni 

képvielők rendszerét mindenképpen fenntartanánk azért, hogy független Jediket is lehessen 

Parlamentbe juttatni. Hátha lesz egy-két új Széchenyink. Addig viszont egy veszett kutya is elég a 

Kormányba. Azt az egyet is néhez lesz onnan kiebrudalni. 

Az arányos választási rendszer szerintünk tehát egy "red herring" (egy olyan jelenség, ami elviszi a 

figyelmünket a valódi problémáról). Arról, hogy a végrehajtás (Kormány) és a törvényhozó hatalmi ág 

nem függetlenek egymástól. Arról, hogy az ismert pártok egyike sem vállal erénygaranciákat. Ezek a 

valódi problémák. Ezt pedig egy arányos választási rendszer nem oldaná meg, sőt, rontana rajta, 

hiszen akkor csak erénytelen pártok jutnának a Parlamentbe. Totális pártokrácia. Semmi eséllyel új 

Széchenyikre. Csak újabb Orbánokra. 

Szerintünk a 2018-ban követendő irány a következő: 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
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- Az erényes emberek és családok állítsanak ki független képviselőket (Jediket) az ország mind a 106 

egyéni választókerületében. 

- A szavazópolgárok az egyéni jelölt esetében független képviselő-jelöltre (Jedire) szavazzanak 

pártkatona helyett. 

- Olyan független képviselőkre szavazzunk, akik erényesek. Akik erénygaranciákat vállalnak. Pl. 

biztosítják bármikori visszahívhatóságukat a szavazóik által, a hozzátartozóik vállalkozása nem 

indulhat állami megrendeléseken, közbeszerzéseken, pályázatokon, stb. 

- A pártlistán pedig csak erényes pártberendezkedésű pártra szavazz. Egyelőre tudomásunk szerint 

csak a PLATÓN PÁRT ilyen. A többi párt mind átláthatatlan bizniszpárt, maffiapárt. 

- Átláthatatlan pártra soha többé ne szavazz! Soha többé ne szavazz olyan pártra, amelyik nem 

garantál önkorlátozást, és nem vállal erénygaranciákat! 

Gondolkozz önállaón, és írd meg a véleményedet hozzászólésként. A mérgelődő vagy a röhögő ikonra 

kattints, ha az ellentáborba tartozol. VAN ERÉNY! És jön. Mert akik megértették a PLATÓN PÁRT 

céljainak kardinális jelentőségét, nem fogják veszni hagyni. 

Eureka! Eureka! Megtaláltam! 
2017.07.31. 

"Minden találmány anyja a szükség." - Platón 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/325292271250483 

Eureka! Eureka! Kiáltozta az ókori 

matematikus, Archimédész, amikor 

a kádban rájött, hogy a vízbe 

helyezett tárgy akkora térfogatú 

vizet szorít ki, mint amekkora a 

tárgy saját térfogata. Ezzel meg 

tudta mérni az uralkodó 

koronájának térfogatát. Szabály-

talan testek térfogatának mérése 

korábban lehetetlen feladatnak tűnt. 

Csak tömeget tudtak mérni rende-

sen. Ám amint megvolt a térfogat is 

Archimédész felfedezése után, már 

ki tudták számítani a korona 

sűrűségét (fajlagos tömegét) is. Így 

meg tudták állapítani, hogy a korona 

színarany volt-e vagy hamisítvány. 

Archimédész a felfedezés után 

meztelenül szaladt örömében a hírt 

elújságolni. 
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Neked már megvolt az az Euréka élményed, hogy "Afffrancba! Eddig tényleg csak erénytelen pártokra 

lehetett szavazni. Bizniszpártokra. Maffiapártokra. Egyik sem biztosított erénygaranciákat. Ám végre 

itt a Platón Párt! Az első párt, ami erénygaranciákat biztost! Rájuk szavazok a pártlistán, és független 

Jedikre az egyéni jelölt esetében! Eureka! Eureka! Megtaláltam!". 

Nézd át az oldalunkon található információkat, és kívánjuk, hogy Neked is legyen meg ez a Eureka 

élményed! Ne elégedj meg azzal, hogy 10%-kal csökkentek a rezsiköltségek, miközben a világpiacon 

30%-kal csökkentek az energiaárak. Ne elégedj meg azzal, hogy most a legmagasabb a fizetésed, 

amikor nyugati országokban szinte semmit sem ér. Ne elégedj meg azzal, hogy nem ment csődbe az 

ország, ha Mészáros Lőrincre is jutott, aki egy-két év alatt több vagyont harácsolt össze közpénzből, 

mint amennyit például a dolgos, sikeres, többgenerációs családok évszázadok alatt képesek voltak 

tisztességes munkával megkeresni. Ne elégedj meg azzal, hogy vannak stadionok és kisvasút, ha nincs 

emberhez méltó egészségügy. Ne elégedj meg azzal, hogy nem szolgáljuk ki az országot a 

gyarmatosítóknak, ha az oktatásban buta birkákat képez a hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség.  

Lehet úgy is vezetni egy országot, hogy megtartjuk a korábbi kormányok értékeit, haladunk a nemzeti 

úton, ám mindezt erényesen. A közpénz ellopása nélkül. Ezt biztosítja a Platón Párt által képviselt 

erény. Amikor a politikusok nem maffiamódszerekkel végzik a munkájukat, hanem hivatásként. 

Erényesen. Az erény a várt nemzetegyesítő ideológia. 

Ehhez első lépésben függetleníteni kell a törvényhozást a pártoktól, főleg a Kormánytól. Ezt úgy 

tudjuk elérni, hogy mind a 106 egyéni választókerületben erényes, pártfüggetlen Jedit (független 

képviselőt) juttatunk a Parlamentbe. A maradék 93 képviselő pártlistáról fog bekerülni (pártkatonák). 

Ám a 106 Jedi már abszolút többségben lehet a pártokkal szemben a törvényhozás során. Így 

elvehetjük a Fidesz legkedvesebb játékszerét: az önmaguknak való törvénykezést. 

A többi pártot a Platón Párt által kínált platóni erénygaranciák alkalmazásával meg tudod mérni, 

hogy hamisítványok-e. Amenyik párt nem vállalja az erénygaranciákat, az hamisítvány. Ugyanis azért 

sumákolnak, hogy a közpénzt el tudják lopni. 

Csatlakozz hozzánk, és segítsd a munkánkat! Tényleg. Legyél tag egy olyan új pártban, ami politikai 

paradigmaváltást kínál. Legyél Te is garancia arra, hogy lehessen egy erényes párt. Nálunk nem kell 

fél évig aktivistáskodnod vagy 20 ajánló tagot megkeresned. Elég csak letenni az eskünket, és máris 

szavazhatsz a pártban a Közgyűlésben, és átláthatod a tevékenységünket. Nyílt párt vagyunk. Alap-

vetően a Facebook-on tevékenykedünk, tehát ki sem kell mozdulnod otthonról. A jogaink nem az utcán 

dőlnek el. A jelenlegi játékszabályok szerint kell legyőzni az erénytelen elitet. Ez az igazi kihívás.  

Tegyél az ügyért az elsőkkel! Ha nem az ellopott közpénz nagyságában méred a pártokat, hanem 

Arhimédészi ésszel, és jó erkölccsel, azaz a biztosított erénygaranciák számában, akkor rájössz, hogy 

a Platón Párt a legnagyobb párt Magyarországon, és nincs is hozzá mérhető. Soha többé ne szavazz 

erénygaranciákat nem biztosító pártra. Soha többé! 

Vár az élcsapat! 
2017.08.01. 

"Nehéz teher a hegyre felnézni, és elkezdeni a mászást." - Abby Wambach 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/325611957885181 
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Erényes polgárok! Terhet cipelünk. 

Alkottunk valamit, ami nagyobb 

annál, minthogy egy kis csapat el-

bírja. Viszont a magasba kell emelni, 

mert ez a változás fog erkölcsi mél-

tóságot adni a nemzetnek. Az erény 

a várt nemzetegyesítő ideológia. 

Legyél az első olyan párt élcsapatá-

nak tagja, amelyik önként vállal 

erénygaranciákat! Megtörjük azt a 

kartellt, amiben eddig csak olyan 

pártokra lehetett szavazni, amik 

nem vállalnak erénygaranciákat. 

Tehát bizniszpártok, maffiapártok. 

Ahol nem szabnak korlátot az emberi 

gyarlóságnak, ott gyarlóság lesz.  

Az eddigi pártok azért nem vállaltak erénygaranciákat, mert úgy voltak vele, hogy amíg a nép nem 

ismeri fel, hogy csak gyarló és erénytelen pártra lehet szavazni, addig nem érdemes erénygaranciákat 

vállalni, hiszen büntetlenül lehet a közpénzt lopni. A nép felelőssége, hogy igénytelen, mint egy rongy, 

nincs elvárása a pártok berendezkedése iránt. Erénygaranciákat nem biztosító pártra szavazni 

erkölcsi igénytelenség. Amint azonban megéli a nemzet az erkölcsi felismerést, hogy erénygaranciákat 

biztosító pártra is lehet szavazni, nem lesz visszaút. A gyarló és erénytelen pártok eltűnnek az evolúció 

süllyesztőjében. 

Tudjuk, hogy új, amiket beszélünk. Azt is tudjuk, hogy nem érdekel a politika ilyen szinten. Minket 

sem érdekelt a közelmúlt erkölcsi és jogállamiatlan mélységéig. De küzdenünk kell az erényességért, 

mert más nem fog. Mi félünk. Félünk egy elnyomó rendszertől. Félünk attól, hogy végleg elvesznek a 

jogállami garanciák. Félünk attól, hogy orosz vagy török mintát követünk. Félünk attól, hogy nálunk 

sokkal hülyébb bíró dönt a közigazgatási ügyünkben egy rablóállam javára. Félünk attól, hogy butákat 

nevelnek az iskolák. Félünk attól, hogy a sötét propaganda hatására még az erényes polgárok sem 

fogják megérteni, amit mondunk. Félünk attól, hogy még a bejelentéseink után is lesznek olyan 

erkölcsi igénytelenek, akik erénygaranciákat nem biztosító pártra szavaznak. Félünk a hülyeségtől és 

a butaságtól. És félünk az ezek által törvényszerűen bevonzott zsarnokságtól. Félünk. Miután 

nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy egy hitvány erkölcstelen kisebbség uralkodik, és rossz irányba 

tart a nemzet, omlik a jogállam, butul a nép, nő az elnyomás és a megfélemlítés, egy maffia kezében 

van a hatalom, és minden párt máshogy ugyanaz, számunkra nem volt visszaút. Ez a felismerés 

mostanra kristálytiszta lett: erényt kell vinni a politikába. 

Tarts velünk! Mutassuk meg közösen, hogy VAN ERÉNY! Vár a Platón Párt! Az ügynek van szüksége 

rád! A történelmet nem mások írják. Mi írjuk! Csak gyere velünk, mert szükségünk van tagokra és 

képviselő-jelöltekre. Legyél az élcsapat tagja! Nem kell tüntetni vagy pártszékházba járni gyűlésekre. 

Nincs is ugye székházunk. Itt a Facebookon működünk. Legyél tagja a Vezetőségnek vagy egyszerű 

tagként a Közgyűlésnek. Vagy a magad módján tarts velünk! Akár csak egy szóval. Vagy legalább egy 

gondolattal. 
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Értetlen farkasok 
2017.08.01. 

"A gondatlan pásztor lakomát kínál a farkasoknak." - Earl Derr Biggers 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/325657331213977 

Monitor előtt ül néhány értetlen.  

Akikben nincs erkölcsi értelem. 

Bambán néz, mert ő nem érti,  

Ha valami a sztereotípiáit sérti. 

Hogy megjelent valami új is?  

A régi mintát keresi úgy is. 

Érzi, nem tud fogást találni.  

Sem új kifogásokat kitalálni. 

Nincs olyan, ki erényesen él! 

Mondja az, aki csalásból él. 

Valójában ki mint él, úgy ítél. 

Neki penge ész csak dísz-él. 

- Új párt? 

- Ki várt? 

- Ki vót Platón? 

- Ki ül a platón? 

- Gondolkoztok? 

- Veszteni fogtok! 

- Mi az az erény? 

- Nem keresztény? 

- Teljes átláthatóság? 

- Minek ez a tahóság? 

- Mé' gmail a címetek? 

- Vajon meghackelnek? 

- Ti miért nem tüntettek? 

- Észérvekkel büntettek? 

- A politika erkölcsi hivatás? 

- Mé'nem csalás és kibaszás? 

- Hol van rejtett átverés benne? 

- Nincs, ki hátulról titkon kenne?  

- Mi a trükk ebben az egészben? 

- Közpénzről lemondtok szépen? 

- Hogyhogy nincs benne önérdek? 

- Miért nem vagytok ti is görények? 

- Miért vagytok teljesen átláthatóak? 

- S a képviselőitek visszahívhatóak? 

- Mé' nem indultok közbeszerzésen? 

http://www.platonpart.hu/
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- Pályázatot sem nyernétek serényen? 

- Mé' teszitek má' le azt a hivatási esküt? 

- Miért nem bűnözőket vártok, aki petyhüdt? 

- Miféle elnyomástól és zsarnokságtól féltek? 

- A mi kedves Vezetőnkből miért nem kértek? 

- Miért akartok kormányfüggetlen törvényhozást? 

- Lecserélnétek tán a diktatórikus alkotmányozást? 

- Hogy lehet már Jedinek nevezni a független képviselőket? 

- Miért ne lehetne már az erénytelen pártoknak elérnie őket? 

- Erkölcsi igénytelenek, akik erénytelen pártra szavaznak? 

- Mé' nem jó úgy, hogy bedőlnek a politikai maszlagnak? 

- Miért gondoltok már előre az utódjaitok sorsára? 

- Hogyhogy nem vásároltok inkább a plázába'? 

- Miért hivatkozgattok sokszor Széchenyire? 

- Hol van itt erényesség? Sok fényévnyire! 

- Miért akartok Ti itt erkölcsi felismerést? 

- Hogyhogy nem vártok érte elismerést? 

- Miért nem kamu profilok kedvelnek? 

- Hogyhogy a jók is kommentelnek? 

- Mé' nem fogjátok be a szátokat? 

- Ne bántsátok szegény pártokat! 

- Miért tudjon a nép a lopásról? 

- Hát még a korrupciók okáról? 

- Független közTV-t akartok? 

- Mé' pont minket zavartok? 

- Mé' köptök a levesünkbe? 

- Bogarat a kis fülünkbe? 

- Miért nem loptok Ti is? 

- Ezt tesszük mi is! 

- Nem kell itt ész! 

- Jöjjön a pé'z! 

- Gyertek! 

- Nyertek! 

- Nem? 

- De! 

Elmondjuk Neked, szívesen, 

Hiszen van bejárat a szíveden. 

Meg is érted, ha meg akarod, 

Mindezt jó szándékból kapod. 

Félünk egy újabb zsarnokságtól. 

Amit hallhattál a nagymamádtól. 

Még saját magunktól is félünk. 

Ezért erénygaranciákat ígérünk. 
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Mert nem kihívás erénytelennek, 

és lenni önzően becstelennek. 

Jónak lenni! Na az a kemény! 

S megmutatni: VAN ERÉNY! 

 

Erkölcsi igénytelenség 
2017.08.01. 

"A pokol legmélyebb bugyrai azok számára van fenntartva, akik passzívak maradnak egy erkölcsi 

válság idején." – Dante 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/325786894534354 

Ne lepődj meg, hogy új fogalmakat 

alkotunk. Ahhoz, hogy más 

megközelítésből is lásd a dolgokat, 

ez szükséges. Azért, hogy egy kicsit 

máshogy tudjunk gondolkozni. 

Kifinomultabban. Ezeket nem az 

iskolában tanítják. Ott nem fogják. 

Esetleg ha jó iskolába jártál, akkor 

hallhattál a mentálhigiéniáról. Na 

az ERKÖLCSI IGÉNYTELENSÉG 

valami olyasmi, mint a mentálhigi-

éniának az ellentettje. Ezeket 

igyekszünk mi tanítani jobb híján. 

Ám szívesen vesszük a nálunk 

okosabbak segítségét is. 

Az ERKÖLCSI IGÉNYTELENSÉG a magyar társadalmat jellemzi. Nincs a szavazóknak erkölcsi 

elvárása egy párt iránt. Nem nézik meg igazán (pl. erkölcsi szűrőn át), hogy mire is szavaznak. Így 

aztán látjuk, hogy mi lett az eredménye annak, ha egy erénygaranciákat nem biztosító pártot a 

hatalom közelébe engedünk. Szükségszerű önkény. A jogállam lebontása. A kormányba kapaszkodó 

hülyegyerekek.  

Hogyan gondolkozott a magyar eddig? 

- Átláthatatlan a párt? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Titkolják a háttértámogatóikat? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Nem hozzák nyilvánosságra a számláikat, szerződéseiket, pénzügyeiket? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Felveszik a közpénz támogatást? Nembajaz, jóazúgyis. 

- A képviselőik nem hívhatóak vissza bármikor a szavazók által? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Hiteltelenek a vagyonnyilatkozataik? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Elzárkóznak a korrupciós átvilágítások elől? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Indulnak a párthoz köthető vállalkozások állami megrendeléseken, közbeszerzéseken, EUs és hazai 

pályázatokon? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Nem tesznek a párttagok hivatási esküt? Nembajaz, jóazúgyis. 
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- Utasítja a pártvezetés az elvileg független képviselőit? Nembajaz, jóazúgyis. 

- A kormány nem független a törvényhozástól? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Nem biztosítják a közpénz felhasználási módjának teljes és feltétlen nyilvánosságát az utolsó 

forintig? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Buta a Kúria bírája? Nembajaz, jóazúgyis. 

- A pártállam választja a köztársasági elnököt, aki a negyedik önálló és független hatalmi ág lenne? 

Nembajaz, jóazúgyis. 

- Butító képzést kapnak a gyerekeim az iskolában? Nembajaz, jóazúgyis. 

- Van stadion, de nincs egészségügy? Nembajaz, jóazúgyis. 

És itt nemcsak a kormányzó pártállamról beszélünk ám. Nem. Az ÖSSZES létező pártról. Az 

ellenzékről is. Hiszen ezeknek a pártoknak esze ágában sincs erénygaranciákat vállalni, mivel 

bizniszpártok. Nem hasonulhatnak meg önmagukkal. Ezért gondoljuk, hogy 2018-ban nem a jobb 

oldalt, nem a bal oldalt, hanem a sötét oldalt kell legyőznünk. A szavazóknak ehhez először 

önmagukban kell legyőzniük a sötét oldalt. 

Az ERKÖLCSI IGÉNYTELENSÉG jelenségének, és a vele járó erkölcsi borzalomnak szeretnénk véget 

vetni. A Platón Párt az első párt, ami erénygaranciákat vállal, és az erénytelen pártok ellen küzd.  

Segítesz nekünk elérni a céljainkat? Segítesz letörni az erénytelen pártokráciát? Szívesen látunk 

tagként vagy országgyűlési képviselőnkként csapatunkban. Ha azonban független típus vagy, akkor 

legyél Jedi, és képviseld a választókerületed érdekeit független képviselőként! Ez utóbbi esetben 

kapcsolatba se lépj velünk, legyél minden befolyástól független, és képviseld a választókerületed 

érdekeit. Az erény legyen veletek! 

Autoriter tolvaj vezetőt? 
2017.08.07. 

"Semmi nem támogatja jobban az önkényt, mint a csend." - Leonardo da Vinci 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/327972690982441 

Meglehetősen határozott vélemé-

nyünk van arról, hogy kiknek van 

szüksége a jelenleg hatalmon lévő 

erkölcstelen kisebbségre. Bízunk 

abban, hogy az erényes polgárok 

erkölcsi felismerése elvezet oda, 

hogy aktivizálja magát annyi 

erényes polgár, amennyi már elég 

lesz a rezsim megbuktatására 2018-

ban. Ebben az igyekezetünkben 

azonban fontos arra is ügyelni, hogy 

nehogy egy újabb zsarnoki rezsimet 

építsünk egy ellenzéki koalíció 

hatalomra juttatásával. Ehhez fel 
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kell ismernünk, hogy egyik párt sem biztosított eddig erénygaranciákat. Elsőként a Platón Párt teszi 

ezt meg. Ezek után erénygaranciákat nem biztosító pártra szavazni erkölcsi igénytelenség. 

Általában épeszű ember olyan embert enged maga felett döntési hatalommal felruházni, illetve maga 

felett hatalmon maradni, aki intellektuális és morális értelemben értékesebb ember nála. Mind az 

intellektus, mind a morál fontos tényező. Sem hülyébb, sem erkölcstelenebb embert nem tűr meg 

épeszű ember maga felett uralkodni. Platón szerint erényes ember csak akkor áll neki politizálni, ha 

nála hitványabb ember uralkodik felette. 

Ha képezünk egy képzeletbeli emberi minőségi hányadost, ami az intelligencia hányados (IQ) és egy 

képzeletbeli morális hányados (MQ) kompozíciója, akkor kapunk egy jó mutatószámot: IMQ, ami 

kifejezi az ész és erkölcs együttes jelenlétét az emberben.  

Állítsuk be ezt az IMQ skálát úgy, hogy a jelenleg hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség IMQ 

hányadosa 100 legyen. Ekkor, ha az országban több a 100 IMQ szint alatt lévő polgár, akkor várható 

a jelenlegi autoriter rezsim további regnálása, és egyetlen reményünk az oktatásban van (leginkább a 

privát képzésekben, ahol az államnak nincs befolyása). Ha azonban a többség IMQ-ja 100 feletti, akkor 

ideje megszabadulni a hitvány hatalomtól, és megválasztani olyat, aminek az IMQ hányadosa a 

többség szintje felett van.  

Segíts nekünk elérni, hogy arra méltók foglalják el a Parlament bársonyszékeit! Ezek közül egyrészt 

legyen 106 független képviselő (Jedi), akik a helyi érdekeket pártfüggetlenül tudják képviselni, 

biztosítva ezzel a népképviseletet az ország mind a 106 egyéni választókerületében! Másrészt legyen 

a maradék 93 pártlistáról bejutó pártkatona olyan, hogy erénygaranciákat vállaló pártból kerüljenek 

ki, és ne bizniszpártokból, maffiapártokból! Így 199 erényes képviselő kerülhet a Parlamentbe, és 

letörhető a jelenlegi pártokrácia. A 106 Jedivel megvalósulhat a kormányfüggetlen törvényhozás is, 

így a Fidesz kedvenc játékszere elvehető tőlük (a saját maguknak történő törvényhozás lehetősége). 

Ez csak egyike azoknak a jogállami garanciáknak, amik egy egészséges jogállamban funkcionálisan 

szükségesek. 

Ha független típus vagy, akkor indulj Te független képviselőként (Jediként) 2018-ban. Ekkor velünk 

ne is lépj kapcsolatba, legyél minden külső befolyástól valóban független, és képviseld a 

választókerületed helyi érdekeit. Ha azonban inkább a pártpolitikában tennél az erény ügyéért, akkor 

csatlakozz az erény pártjához!  

Szükségünk van a tagokra! Mutasd meg Te is, hogy VAN ERÉNY!  

Tabudominó 
2017.08.09. 

"A gonosz diadalához szükséges egyetlen dolog a jó emberek tétlensége." - Edmund Burke 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/328550647591312 
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A Platón Párt elindított egy 

dominófolyamatot. Tabukat döntö-

getünk. Olyan kérdéseket teszünk 

fel, amiket korábban párt még nem 

bondolgatott. Tabuként kerülgették 

ezeket a témákat, mint a forró kását.  

Az egyik legfontosabb tabu a 

közpénzek felhasználásának nyilvá-

nossága. Az államnak (csakúgy, mint 

egy közös képviselőnek) a rá bízott 

pénz minden forintjával tételesen el 

kell tudni számolnia a közpénz tulaj-

donosai, a polgárok felé. A közpénz 

felhasználása nem tabu. Hanem 

közérdekből szükségszerűen nyilvá-

nos közös ügyünk. Az Alaptörvény-

ben egyébként benne is van ez a 

rendelkezés, csak a bűnpártok és a 

maffiaállam nem foglalkozik vele: 

További tabutémák a politikában a pártok önkorlátozása, a képviselők visszahívhatósága, a párthoz 

köthető vállalkozások kitiltása a közbeszerzésekből és pályázatokból, a képviselők számának 

korlátozása az egypártrendszer megakadályozása érdekében, a pártoknak járó állami támogatásokról 

való lemondás, stb. Ezek mind tabutémák a bűnpártok számára. Hallani sem akarnak róluk. Sőt, azt 

akarják, hogy Te se hallj róluk, ezért a kezdeményezésünk nem tud megjelenni a pártmédiákban. 

Pedig mi csak a jogállamot szeretnénk érvényre juttatni. Számos rendelkezés már egyébként is benne 

van az Alaptörvényben: 

Alaptörvény 37. cikk (1): "A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek 

eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani." 

Alaptörvény 39. cikk (2): "A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt 

elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az 

átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra 

vonatkozó adatok közérdekű adatok." 

Úgy gondoljuk, hogy a többi erénygarancia is előbb-utóbb eljut a bizniszpártok vezetőségéhez, és 

rádöbbennek: ha nem vállalják ezeket az erénygaranciákat, akkor vállalhatatlanok lesznek. Erkölcsi 

értelemben. Ugyanis csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak olyan pártokra, amik nem biztosítják a 

platóni erénygaranciákat az alapszabályukban. 

A Platón Párt Társadalmi Szerződése tartalmazza az erénygaranciák teljes körét, amiket minden 

pártnak erkölcsi kötelessége lenne vállalni. Ezt a szavazóknak el is kell várniuk. Erkölcsi és jogállami 

elvárásokat kell tehát támasztanunk a politika szereplői felé. A politika nem tabu. A tabukat meg kell 

dönteni. Nemcsak bűnpártok lehetnek. Lehet erényes a politika. VAN ERÉNY! 
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Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az erénygaranciáknak csak együttesen van értelme. Amíg akár az 

egyik vállalása is hiányzik, az már arra utal, hogy azt nem vállalva próbálnak sumákolni a bűnpártok. 

Lesznek pártok, amik egy-két erénygaranciát talán bevállalnak. Ám legyünk éberek! Ha nem vállalják 

az összeset, az sumákságra utal. 

Másrészt mi a 106 független képviselőben (Jediben) látjuk a pártokrácia letörésének lehetőségét. A 

199 parlamenti képviselőből ugyanis 106 pártfüggetlen egyéni képviselő is lehet. Erénytelen 

bizniszpárt ezzel a kezdeményezéssel nem tud azonosulni, hiszen nekik az állami támogatások 

bezsebelése miatt az az érdekük, hogy állítsanak egyéni képviselőket is mind a 106 választó-

kerületben. Csatlakozz a Platón Párt csapatába, és mutassuk meg együtt: VAN ERÉNY! 

Uruszágunk fekélyei a pártok 
2017.08.11. 

"Mán uruszágunk csak így maradhat fönn: mostan szorgoskodjál azon, hogy minden békétlenség 

elcsituljon." - Csanád (~1028) 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/329256584187385/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruszágunk fekélyei a pártok. 

Nemzetünkön erénytelen átkok. 

Igénytelen, aki szavaz rátok. 

A nemzetet csak megosztjátok! 

Magatoknak jogokat vindikáltok. 

Garanciákat nem biztosítjátok. 

Népeteket egymásra uszítjátok. 

Mindenkit zsarnokságba zártok! 

A politika nem a hivatástok. 

Benne csak gazdagodást láttok. 

Pártműködéseteket titkoljátok. 

A támogatásokat nem bánjátok. 

Erényes emberek, mire vártok? 

Nagy szükség van most rátok! 

Ti az erény pártján álltok! 

Tovább ugye nem hezitáltok? 

Felléptek, vagy pórul jártok! 

Elnyomnak, ha nem politizáltok! 

30 évünket már elhibáztátok. 

Jövőnket veszni ne hagyjátok! 

Voksotokat jól meggondoljátok! 

Erénytelen pártra ne adjátok! 

Garanciákra tőlük hiába vágytok. 

Csak üres ígéreteket találtok. 
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A függetleneket patronáljátok! 

Erényességüket elvárhatjátok. 

Egyéniben a Jedit válasszátok! 

Pártlistán meg a Platón Pártot! 

Az erény a várt ideológiátok. 

Ezt nem biztosítják más pártok. 

Az erénnyel megcsinálhatjátok: 

A népet összekovácsolhatjátok. 

Az igényteleneket hagyjátok! 

Tántoríthatatlanok, tudjátok. 

Ti, gondolkodók, vállaljátok! 

Hogy az erény a választástok! 

Ismerőseiteknek továbbadjátok! 

Az erényes Jediket bátorítsátok! 

Magatokat ott organizáljátok! 

De a pártkatonákat kizárjátok! 

Viszályaitokat félrerakjátok! 

A korrupciót kell megállítsátok! 

Ne a maffia szekerét toljátok! 

Saját jogaitokat gyakoroljátok! 

Miután üzenetünket átgondoltátok,  

az erkölcsteleneket elzavartátok, 

a jogállamot büszkén kiáltsátok! 

Ez legyen most az imádságtok!

 

2018-ban nem a jobb oldalt, nem a bal oldalt, hanem a sötét oldalt kell legyőznünk. rénygaranciákat 

nem biztosító pártra ne szavazz! Ha ők maguk nem korlátozzák magukat, akkor később ki tudná őket 

korlátozni? Ilyen pártra csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak. Akiknek semmi jogi elvárása nincs 

egy párt felé. 

A Platón Párt elsőként vállal erénygaranciákat (pl. lemondunk a pártoknak járó állami 

támogatásokról, képviselőinket a szavazók által visszahívhatóvá tesszük, pártunk teljesen átlátható 

és nyílt, nem engedjük a pártunkhoz köthető vállalkozásokat közbeszerzéseken vagy pályázatokon 

indulni, stb.). 

Társadalmi Szerződésben és az Alapszabályunkban biztosítjuk az erénygaranciákat. Amennyiben 

nem tartanánk be ezeket a kötelezettségeinket, bárki kérheti az ügyészségen a jogellenes állapot 

megszüntetését, azaz végső soron a pártunk felszámolását. 

Legyél Te a garancia arra, hogy a Platón Párt azt nyújtja, amit ígér. Csatlakozz a párthoz tagként, és 

mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! Egyenrangú tagként szavazhatsz a Közgyűlésben. Lehetsz a 

Vezetőség tagja is, vagy a háttérműhely tagja. Szükségünk van tagokra és képviselőkre, hogy országos 

listát tudjunk állítani 2018-ra. 

Az egyéni jelölt esetében nem kérjük, hogy a Platón Párt képviselőjére szavazz. Azt kérjük, hogy 

független képviselőre (Jedire) szavazz. A Jedikben lesz az erény. Ahogy Széchenyi István is független 

volt. Egyéni jelöltként 106 képviselő fog a Parlamentbe jutni. 

A pártlistán viszont azért érdemes a Platón Pártra szavazni, mert egyedül mi vállalunk 

erénygaranciákat, és megosztás helyett egy nemzetegyesítő ideológiát képviselünk: az erényességet. 

Azt már látjuk, hogy mi az eredménye, ha önkorlátozást jogilag nem biztosító maffiapártra szavazunk. 

Reméljük, lecke volt. Pártlistákról 93 pártkatona fog a Parlamentbe kerülni.  

A 106 független képviselővel (Jedivel) több legyet is üthet a nemzet egy csapásra: 

- Pártfüggetlen lehet a törvényhozás (93:106 arányban), így a végrehajtó hatalmi ág (Kormány) és a 

törvényhozó hatalmi ág (Országgyűlés) független lehet egymástól, ami jogállami garancia. Ezzel 

elvehető a Fidesz kedvenc játékszere, a saját maguknak való törvényhozás. 

- Visszaállítható a helyi érdekek képviselete. A független képviselők (Jedik) a 106 választókerületből 
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a sajátjukat képviselhetik. Ezzel letörhető a pártokrácia, aminek most a szenvedp alanyai vagyunk. 

Kizárólag pártokra bíztuk a demokráciát, ám ők elárulták a nemzetet holmi rongy életükért és a 

csőcselékrokonokért.  

A jogállamiság a tét. Egy orosz vagy török mintájú despotizmus lesz a vége, ha a jelenleg hatalmon 

lévő erkölcstelen kisebbséget nem kergetjük el. Hiába vannak az országban szép eredmények (mert 

vannak). De ha a háttérben a jogállamiságot bontják, és zsarnokság van, akkor csak a látszat szép, 

ám belülről a rendszer rohad, és sorsunk egy diktatúra lesz. 

Idióták társasháza 
2017.08.12. 

"Minden nemzetben vannak begyógyítandó sebek. De minden szívben megvan hozzá az erő is." - 

Marianne Williamson 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/329560454156998 

Képzelj el egy társasházat! Lakik 

benne egy házmester, akit a társas-

ház közös ügyeinek intézésével 

bíztak meg a lakók. Az a feladata, 

hogy legyen mindig tiszta a 

lépcsőház, cserélje ki a lábtörlőket és 

szőnyegeket, ha azok elhasználód-

tak, időnként végezze el a ház 

tisztasági festését, lapátolja el a 

havat télen, stb., tehát a házmester 

intézi a társasház közös ügyeit, ő 

egyben a közös képviselő is. 

A házmesternek ki van alakítva egy 

szolgálati lakás a társasház tetején, egy penthouse panorámás lakás. Valójában az ő lakása sokkal 

nagyobb, mint bármelyik lakóé. Itt a házmester és családja ingyen lakhat a lakók jóvoltából. 

A házmesteri lakásban nincs bevezetve sem a villanyóra, sem a vízóra, így a házmesteri család 

rezsiköltségeit a többi lakó fizeti a saját közös költségének részeként. 

A házmester önállósította magát, és a társasház pénzügyeit titkosította a lakók elől. A lakóknak nincs 

hozzáférésük, hogy mire megy el a közös költség, a közös pénzük. A házmester közben óriási hiteleket 

is felvesz a társasház nevében, de nem árulja el, hogy mennyit, kitől és milyen konstrukcióval. 

Önhatalmúlag, felhatalmazás nélkül rendelkezik a társasház közös pénzével, és visszautasít a lakók 

részéről érkező bármiféle elszámoltatási kezdeményezést. Kijelentette, hogy ő tudja a legjobban, hogy 

mire van szüksége a lakóknak, így helyettük dönt. Kisvasutat építtetett a kertbe, kisfocipályából 

többet is, ám ezeket a lakók nem vehetik igénybe ingyen, hanem fizetniük kell érte. Így egyik lakó sem 

veszi ezeket igénybe a kertben. 
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Egy ideje már nagy gondban van a társasház: háborognak, elégedetlenkednek a lakók, mert túl magas 

a közös költség. A környező társasázakhoz képest ők kirívóan magas közös költséget fizetnek. 

A lakók elkezdenek gondolkozni. Az egyik felveti, hogy nem azért magas a közös költség, mert a 

házmester túl sok áramot és vizet használ, és a házmesteri család rezsijét is a lakók fizetik?  

Egy másik lakó kiderítette, hogy a házmesteri lakásból már maszek csővezetékek és villanyvezetékek 

mennek le néhány másik lakásba, ahol a házmester haverjai laknak. Ezeknek az erénytelen 

családoknak is a rezsijét a maradék lakók fizetik, így a közös költség mindig emelkedik. 

Egy másik lakó kiderítette, hogy az állandóan narancssárga sapkát viselő házmesternek a haverjai 

már milliárdosok lettek. Az egyiknek lépcsőházfestő Zrt-je van, milliárdos lett belőle. A másiknak 

lépcsőházszőnyeg kereskedő Bt-je van, milliárdos lett belőle.  

Négy év után elérkezik az új Közgyűlés, amikor a lakók szavazhatnak arról, hogy meghosszabbítják-

e a jelenlegi házmester szerződését, vagy új házmesterrel szerződnek. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a 

lakók megakadályozzák, hogy erkölcstelen házmesterük legyen, akik rájuk telepedve elvegetálna ott 

élete végéig. 

A Közgyűlésen a narancssárga sapkás házmester jelzi, hogy ő nagyon szívesen lenne továbbra is 

házmester, hiszen a társasház erős és büszke, már olyan erős, hogy 6 cm a festékréteg a falon. Ez 

egyedül az ő érdeme. Határozott vezetőnek képzeli magát, és bizony már látott tutyimutyi vezetőket, 

akik nem voltak szívderítő látványok, akik rablókat is beengednének a társasházba. Szerinte itt baj 

csak akkor nem lesz, ha őt választják meg újra. Mert ha más lesz a házmester, akkor az beengedi a 

rablókat a társasházba, és egyébként is összedől a társasház. Végignézve a lakókon biggyesztett ravasz 

vigyorral kérte: mindenki tudja, hol a helye! 

Jelentkezik egy piros sapkás apuka is, hogy hasonló módszerekkel ő is szívesen végezné a házmesteri 

feladatokat az elkövetkezendő négy évben. Ők ígéretük szerint nem fognak rezsit használni, és 

szerintük minden baj a narancssárga sapkás házmrester miatt van, mert ővé a társasházi 

hangosbemondó. Rajtuk kívül jelentkezik még 1-2 esélytelen jelentkező, akikre senki nem figyel, de 

mind egy kaptafára képzelik el a házmesterséget. 

Végül a leghátsó sorban feláll egy fehér sapkás apuka, aki jelzi, hogy ő szakmai alapon szívesen 

segítene a társasháznak, mert ÉRTI, hogy mi a probléma. Első intézkedése lesz, hogy bevezeti a 

vízórát és a villanyórát a házmesteri lakásba, tehát a SAJÁT szolgálati lakásába. Nem az a megoldás, 

hogy ígéretekben bízunk, hanem az, hogy garanciát adunk. A mérőórák beszerelése jogi garanciaként 

szolgál. Így minden lakó közös költsége drasztikusan csökkenhet. Biztosítja továbbá, hogy a társasházi 

közös vagyon felhasználást teljesen átláthatóvá teszi az utolsó forintig. 

Híííjj, homlokára csap az egyik lakó, hogy Emberek! Hát ez a megoldás! Erre azonnal közbekiabál tíz 

másik lakó kórusban (akikhez a maszek csővezetékek és vízvezetékek vezetnek a házmesteri 

lakásból), hogy Kuss legyen! Mocskos libsi, Sorosbérenc, beengednéd a rablókat Te is, kotródj innen! 

Nem látod micsoda tehetség a jelenlegi házmester? Hát van a kertben focipálya, kisvasút, mi kell még? 

Kit érdekel, hogy titkolja a társasházi közös vagyok felhazsnálását? Ő jól érti a dolgát. 
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A Közgyűlés vezetője (aki a narancssárga sapkás házmester haverja) gyorsan berekeszti a Közgyűlést, 

és kijelenti, hogy két jelöltre lehet szavazni, a narancssárga sapkás és a piros sapkás apukákra, a 

többiek diszkvalifikálták magukat. ... 

Eláruljuk: Te egy ilyen társasházban laksz átvitt értelemben. Az idióták társasházában. És 

mindaddig, amíg nem emeled fel a szavadat ellenük, ez csak még rosszabb lesz. Hiába az eredmények, 

ha nincs jogállam.  

A jogállamiság elvesztését semmilyen más grandiózus kormányzati eredmény sem pótolhatja! Egy 

zsarnokságra nem mentség semmilyen más kormányzati eredmény! 

Bízunk benne, hogy legalább Te megérted: a Platón Párt az egyedüli párt, amelyik erénygaranciákat 

vállal az Alapszabályában és a Társadalmi Szerződésben. Ezek számonkérhető jogi 

kötelezettségvállalások. Elsőként azt hirdetjük, hogy a Kormánynak kötelessége a közpénz utolsó 

forintjával is tételesen elszámolni a polgárok felé, hiszen a közpénz a mi pénzünk. 

Mi nem azt ígérjük, hogy nem fogunk lopni, hanem egy olyan jogi erénygarancia-rendszert kínálunk, 

amiben nem lehet lopni. Elsődleges célkitűzésünk a jogállamiság helyreállítása. 

Segíts nekünk! Csatlakozz tagként! Legyél a képviselőnk a 2018-as választáson! Oszd meg a 

cikkeinket ismerőseidnek, hogy minél több erényes emberhez eljuthassunk! Köszönjük szépen.  

Tisztelettel: 

A fehér sapkás apuka. 

Semmiféle ürügy 
2017.08.12. 

"Az egyik ok, amiért az emberek utálják a politikát az az, hogy a politikusok érdeke nem 

igazságosság. Ehelyett a hatalom és a pénz." - Cal Thomas 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/329729867473390 

Mostanában az emberek arra 

helyezik a hangsúlyt, hogy miben 

NEM értenek egyet. Ez 

ellenségeskedést szül. Megosztott-

ságot. Gyűlölködést. Ez a biznisz-

pártokat és a maffiapártokat segíti. 

Ők azok, akik abból élnek, hogy a 

társadalmat megosztják. Hiszen az 

egészet nem tudják hitelesen 

képviselni. 

Mi most megpróbáljuk megtalálni a 

közös nevezőt. Megpróbáljuk össze-

gyűjteni azt a néhány kulcs-

gondolatot, hogy mikben érthetünk 
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egyet. Pártszimpátiától függetlenül. Magyarként. Mik azok az alapértékek, amiket minden 

magyarnak el kell fogadnia, függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldali, illetve függtelenül attól, hogy 

melyik párt híve. 

Szerintünk szellemi vagy erkölcsi fogyatékosság kell ahhoz, hogy az alábbi négy tézist valaki 

megkérdőjelezze. Ha elfogadjuk a következő négy tézist, akkor ez lehet egy kiindulópont a nemzet 

számára a 2018-as választáshoz. Ebből a négy állításból szerintünk levezethetőek azok a konklúziók, 

amiket a Platón Párt képvisel. 

1) Semmiféle kormányzati siker nem ellensúlyozhatja a JOGÁLLAMISÁG elvesztését. 

2) Semmiféle növekedés nem lehet indok a KÖZPÉNZEK felhasználásának eltitkolására. 

3) Semmiféle külső fenyegetés nem lehet ürügy egy ÖNKÉNYURALOM megteremtésére. 

4) Semmiféle pártpreferencia nem mentség a GONDOLKOZÁS és ERKÖLCS hiányára. 

Egyetértesz ezekkel az állításokkal? Akkor már egy oldalon állunk.  

Úgy gondoljuk, hogy látnunk kell mindannyiunknak, pártszimpátiától függetlenül, hogy azok a 

hatalmi ágak, amik egy egészséges jogállamban függetlenek (igazságszolgáltatás, törvényhozás, 

végrehajtás (kormány), Köztársasági Elnök), azok ma egyáltalán nem függetlenek. Elég a 

Köztársasági Elnökre nézni, aki egy pártkinevezett bólogató János. A Kúria a közigazgatási ügyekben 

elfogult a pártállam javára. A törvényhozás Orbán személyes játékszere. Így aztán nincs jogállam, 

csak annak az illúziója. Egyszemélyi önkény van. 

Az is mindenki számára nyilvánvaló, pártszimpátiától függetlenül, hogy a közpénzek felhasználása 

nem nyilvános. Legyél ilyen vagy olyan párt híve, ezt érted, ugye? Nem tudhatják a polgárok, hogy az 

állam mire használja fel a közpénzt. Még akkor sem, ha az állampártra szavaztál. Hogyan engedhetjük 

ezt meg bármelyik pártnak is? A közpénzekkel az államnak ugyanúgy el kell számolnia önként az 

utolsó forintig, ahogy egy társasházi közös képviselőnek el kell tudnia számolni a befizetett közös 

költségek felhasználásáról. A közpénz ugyanis a mi pénzünk. Miért nem kampányol a Platón Párton 

kívül egyik párt sem azzal, hogy tételesen lebontva haladéktalanul elszámol a közpénz 

felhasználásával? 

Az is világos mindenki számára, pártszimpátiától függetlenül, hogy egy külső fenyegetettség álarca 

mögött egy önkényuralmi rendszer épül. Önkényúrra csak az igazán szolgalelkű embereknek van 

szüksége, akinek nincs véleménye. A Fidesz maffiapolipja teljesen behálózta a társadalmat. 

Pártkatonák vannak az iskolaigazgatói székekben, az önkormányzatokban, az állami vállalatokban, 

az Alkotmánybíróságban, stb. Nem lehetünk akkora szerencsétlenek, hogy ezt megengedjük bárkinek 

is. Egyik pártnak sem engedjük ezt meg! Ekkora hatalmat még erényes embernek sem szabad adni! 

Végül jól látható, hogy kevesen gondolkoznak a saját eszükkel. Inkább a mainstream média 

demagógiáját teszik magukévá. Azt is látni kell, hogy erénygaranciákat nem biztosító pártra szavazni 

erkölcsi igénytelenség. Függetlenül attól, hogy valaki jobb vagy bal oldali szavazó-e. Hogyan lehetne 

a Platón Párt megjelenése után olyan pártra szavazni, amelyik nem engedi bármikor visszahívni a 

képviselőit? Vagy olyan pártra, amelyik engedi a párthoz köthető vállalkozásokat közbeszerzéseken 

és pályázatokon indulni? Hogy lehet olyan pártra szavazni, ami nem ajánja fel a pártoknak járó állami 

támogatásokat karitatív célra (olyan ez, mint amikor a milliárdos vállalkozó felveszi a munkanélküli 
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segélyt)? Hogyan lehet olyan pártra szavazni, amelyik nem teljesen átlátható (szerződések, számlák, 

támogatók, stb. tekintetében)? 

Ha egyetértesz a fenti négy tézissel, nyomj egy Kedvelést. Ha meg is osztod a cikket, akkor 

hozzásegítesz minket ahhoz, hogy még több erényes emberhez eljuthasson a hírünk: VAN ERÉNY. 

Viszont azt is látni kell, hogy a magát ellenzéknek nevező pártcsoport valójában nem az ellenzéki 

oldalon áll a Fidesszel szemben, hanem ők is másképp ugyanazok, mint a Fidesz. Tehát az ellenzéki 

pártok sem biztosítják az erénygaranciákat. Így a valódi ellenzék a Platón Párt, legalábbis az ERÉNY, 

mint eszme. Mi vagyunk az erénytelen pártok ellenzéke és a pártokrácia ellensége. 

Ha nem értesz egyet a fenti négy tézissel, akkor nyomj mérges fejet, és írd meg nekünk, hogy miért 

nem. Ebből is tanulhatunk. Mindannyian. Egymástól. 

Erényharcosok! 
2017.08.14. 

"A bátorság nem egyszerűen egy erény, hanem minden erény kinyilatkoztatója, amikor arra éppen 

szükség van." - C. S. Lewis 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/330293314083712 

Erényharcosok! Erényt kell vinni a 

politikába! Erkölcsöt. Az erkölcsi 

rongyemberek önkényuralomba 

taszítják uruszágunkat. Elveszítjük 

a jogállamot! Bizniszpártok karrtell-

je a nemzetünk fekélye. 

Semmiféle gazdasági növekedés, 

semmiféle mértékű rezsicsökkentés, 

semmiféle félisten vezető, semmiféle 

külső fenyegetettség NEM LEHET 

ÜRÜGY arra, hogy ÖNKÉNYURA-

LOM legyen az országban.  

 

 

Két dolgot javaslunk: 

1) Soha többé ne szavazz erénygaranciákat nem biztosító pártra a pártlistán. Pártlistáról 93 

pártkatona jut a Parlamentbe.  

2) Egyéni jelölt eestében szavazz független jelöltre (Jedire) pártkatona helyett! 106 egyéni képviselő 

jut így a Parlamentbe. Aki a helyi érdekeket képviseli és erényes. Így pártfüggetlenné tehető a 

törvényhozó hatalmi ág 106:93 arányban (jogállami garancia), és megvalósulhat a helyi érdekek 

képviselet. Ezzel letörhető a pártokrácia. 
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Ennyi. Ha még segítene is valaki, és erényes ember, akkor annak ezt javasoljuk: 

1) Induljon független képviselőként (Jediként) a saját választókerületében (106 ilyen van az 

országban). Ekkor legyen mindentől független (tőlünk is). 

2) Ha nem indul függetlenként, mert pártpolitizálni szeretne, és kormányt alakítani (amit csak párt 

tud), akkor lépjen be hozzánk tagnak. 

A hatalmon lévő erkölcstelen kisebbséget és az erénygaranciákat nem biztosító ellenzéki pártokat azok 

az erkölcsi igénytelen polgárok tartják a létezésben, akiknek nincsenek elvárásaik a 

pártberendezkedésre vonatkozóan. 

Igenis legyenek elvárásaid azzal a párttal szemben, amire szavazol! Igenis várd el, hogy a képviselői 

legyenek bármikor visszahívhatóak a szavazók által. Igenis várd el, hogy tiltsák meg a párthoz köthető 

vállalkozások indulását közbeszerzéseken, EUs vagy hazai pályázatokon, tendereken! Igenis várd el, 

hogy a párt a kormányra kerülése esetére biztosítsa a közpénzek TELJES és FELTÉTLEN 

átláthatóságát az utolsó forintig. Igenis várd el, hogy a párt tagjai hivatási esküt tegyenek! Igenis várd 

el, hogy a párt átlátható legyen, legyenek nyilvánosak a számlái, szerződései, bankszámlakivonatai, 

támogatói, pénzügyei.  

Milyen gonosz érdek fűti azokat az embereket, akik ezeket nem várják el. Ezek a nemzetünk 

ellenségei, hiszen a maffiapártokat támogatják. 

Nem a politikának kell megváltozni. Az nem tud. Nekünk, Nektek kell változni. Legyőzni a sötét 

oldalt: gondolkozni és erkölcsileg igényesnek lenni. Esetleg még segíteni is. Minden ott van az 

Alapszabályunkban, a Társadalmi Szerződésben, és a vonatkozó törvényekben. Ez jogi realitás, már 

lézető dolog. Csak meg kell érteni. És erkölcsileg fel kell ébredni. Jogilag békésen lehetséges út.  

Tudja mindenki, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet a Fidesznek kedvez. Torz. De mi ebben a 

hatályos jogi környezetben mutatunk egy utat a győzelemhez. Olyan ez, mint amikor az ellenség 

választja meg a harcmodort a párbajra. És mi abban a harcmodorban győzzük le. Ez a győzelmek 

győzelme. Nem az erőszak, nem a képviselők Parlamentből való kirángatása. Hanem az ész és erkölcs 

diadala. Jogi úton. Ez a Platón Párt. 

Mutassuk meg közösen, hogy VAN ERÉNY!  

Hímestojás javaslat 
2017.08.15. 

"Az érveknek alázatosnak és logikusnak kell lenniük." - Alphonse De Lamartin 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/330658254047218 
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Pártok jönnek és mennek. Melyiket 

válasszam? Mindegyiknek van egy 

csomó ígérete. De egyvalamit egyik 

sem vesz komolyan. A tisztességet, 

és azt, hogy ez a tisztesség jogilag is 

garantálható legyen, számonkérhe-

tőséggel.  

Szavazók is vannak. Ilyen-olyan 

pártszimptiával. Ez természetes. Ám 

egyvalamit egyik szavazó sem vett 

komolyan: a pártberendezkedés 

fontosságát. Talán azért, mert nem 

volt miből választani. Minden párt 

ugyanolyan volt. 

Emiatt a politika az eddigi pártok közpénzzel jól megrakott szekerével mindig egy jól bevált 

nyomvályúban haladt. A szavazóknak nem voltak elvárásai a pártberendezkedéssel kapcsolatban, így 

évtizedről évtizedre lehetett ugyanolyan nyomvályúban haladni. Ígéretekkel, jogi garanciák nélkül. 

Az ugyanolyan és ugyanott haladó politikai kerekek idővel egyre mélyebbre és mélyebbre koptatták 

ki a földúton a nyomvályút. Mára látszólag a vályú olyan mély lett, hogy ki sem lehet belőle irányítani 

a szekeret. Egy olyan megoldást kellene találni, amivel a tisztesség jogilag is garantálható és 

számonkérhető. Amivel visszaállítható a jogállam, és elkerülhető az önkényuralom. 

Ez nem könnyű feladat. Mi mégis találtunk egy megoldást. Olyan NEMZETEGYESÍTŐ STRATÉGIA 

kellett, amiben minden épeszű és éperkölcsű ember egyetérthet. Olyan nemzetegyesítő stratégia, amit 

csak egy szellemi fogyatékos vagy egy erkölcsi csökevény vonna kétségbe. Azok az alapvető elvek, 

amikben minden magyar egyetérthet, ideológiai nézettől függetlenül. Három lábon áll (mint tudjuk, a 

háromlábú szék a legstabilabb): 

1) 

A pártok hasznosak és jók lehetnének az országnak, ha a tisztesség erénye ott lenne mögöttük. Az 

erényesség. Ha a politikus nem a saját érdekét keresné, hanem a polgárokét. Ha jönne valami Nagy 

Varázsló, és minden politikust tisztességessé tenne, rá lehetne bízni a politikára a nagy pénzeket, 

minden párt elszámolna a közpénzzel, és minden adóforint jó helyen landolna. Ám erényesség nélkül 

a pártok inkább fekélyek az országunkon. Ez tehát az első fix pontunk. A közösség pénzének és 

vezetőinek a közösség érdekeit kell szolgálnia:  

ERÉNYes politikus, aki a munkáját HIVATÁSként végzi. ERÉNY. 

2) 

Nagy Varázsló azonban nincs. A pártok nem véletlen nem teszik magukat átláthatóvá. A pártok szűk 

vezetősége nem véletlen vezeti tagjait az orránál fogva. Aki csal, az előnyhöz jut. Ez a legtöbb játékban 

így van. Itt az előny azt jelenti, hogy nyerni lehet. Oda lehet férni a nagy pénzekhez. Büntetlenül. A 

játékszabályok megszegésével. Milyen jó is lenne, ha a csalóról automatikusan tudnánk, hogy csaló, 

és senki nem szavazna rá! Sem olyan pártra nem szavazna senki, ami lehetővé teszi a csalást, és nem 
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tiltja a tiltható összeférhetetlenségeket. Ennek igaznak kell lennie pártberendezkedés szintjén is és 

az állam szintjén is. Tehát még egy fix pont kell a Nagy Varázsló hiánya miatt, hogy ne lehessen csalni: 

TELJES ELLENŐRIZHETŐSÉG képviselő, párt és állami szinten: ÁTLÁTHATÓSÁG. 

3) 

Miért bíznál meg bennünk? Mi is csak egy újabb párt vagyunk, igaz? Nagyon helyes! Mi nem kérjük 

az ígéretekbe vetett bizalmadat: az csak akkor jár nekünk, ha garancia is van rá. Ha minden párt 

jogilag is garantálná az ígéreteit, nem pedig a reklámtudomány eszközeivel jutnának be a tudatod alá 

manipulációval, akkor sokkal biztosabb kézzel tudnál szavazni. Ha az erénygaranciák a pártok 

Alapszabályában lennének rögzítve (mint nálunk), akkor az ügyészségen bárki kérhetné a jogellenes 

állapot megszüntetését, és végső soron a párt megszüntetését. Legyen tehát az erényesség jogilag is 

garantálva minden pártnál. Ne juthasson a hatalom közelébe olyan párt vagy képviselő, ami vagy aki 

ezt a garanciarendszert nem biztosítja! Reméljük, ebben is egyetértünk: ez a harmadik fix pontunk. 

Soha többé ne szavazz erénygaranciákat nem biztosító pártra! Amelyik Alapszabály szinten nem 

biztosítja az erénygaranciákat. Hiszen ott csak ígéretek vannak, de jogi garancia nincs. Így a harmadik 

láb: 

ERÉNYGARANCIÁK JOGI RENDSZERE (Társadalmi Szerződés): SZÁMONKÉRHETŐSÉG. 

Összefoglalva: 

1) ERÉNYes politikusok, akik a munkájukat HIVATÁSként végzik. 

2) TELJES ÁTLÁTHATÓSÁG képviselő, párt és állami szinten. 

3) ERÉNYGARANCIÁK JOGI RENDSZERE (Társadalmi Szerződés). 

Ez a NEMZETEGYESÍTŐ STRATÉGIA alapja. A mindenki számára elfogadandó játékszabályok: 

ERÉNY - ÁTLÁTHATÓSÁG - SZÁMONKÉRHETŐSÉG. 

Mi ezeknek az elveknek a mentén dolgoztunk. Mi nem nyerni akarunk: nekünk megfelel az is, ha az 

a párt nyer, aki a legtökéletesebben megvalósítja a fentieket. DE VALÓSÍTSUK MEG A FENTIEKET! 

A jelenlegi jogrendben ez békés úton lehetséges.  

Ez nem a politikáról szól. Ez Rólad szól. A becsületedről. A lelkiismeretedről. Arról, hogy egy erkölcsi 

és jogállami válságban passzív maradsz-e, vagy teszel a nemzetért. Gondolkozol-e. 

Ez egy nyílt KIHÍVÁS. A kihívó maga a nemzet: Tekintsük már ezt a választást is egy óriási 

közbeszerzésnek! Nyerjen a legalkalmasabb jelentkező! Nyerjen végre az erkölcs! 

Mi elkészültünk a házi feladattal. Az osztályzatot a választók adják rá. Te. Örülni fogunk, ha végül 

ötöst kapunk. Mert sokat dolgoztunk rajta. Nem csaltunk. Nem puskáztunk. Nem másról másoltuk. 

Önállóan gondolkoztunk rajta. Sokat. Mert ez a kihívás, nem útszéli csalónak lenni. 

Korrektül állunk elébe a kihívásnak: ha van jobb megoldás az ország számára, mi magunk kérünk, 

hogy őket válaszd! Ne minket. Mi élni szeretnénk. Addig azonban, amíg nincs alkalmasabb képviselője 

az ERÉNY ideológiájának, dolgoznunk kell érte, mert az eszme minket talált meg. És más nem 

képviseli. 
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Egy HÍMESTOJÁS JAVASLATOT fogalmazunk meg számodra. Miért hímestojás javaslat? Mert 

hímestojásként bánunk a szavazók nézeteivel. Tiszteletben tartva minden szavazót. 

Pártszimpátiádtól függetlenül. Reméljük nem bántunk meg senkit. 

+ Minden polgárt tisztelettel kérünk, hogy 2018-ban menjen el szavazni lelkiismerete szerint.  

+ Soha többé ne szavazzon senki olyan pártra, ami nem biztosítja a fenti elveket (ami nem biztosít jogi 

erénygaranciákat).  

+ Az egyéni képviselő esetében független képviselőre szavazz pártkatona helyett, mert az erényes 

független képviselők (amilyen Széchenyi István is volt) hozzák vissza számunkra a független 

törvényhozást (jogállami garancia) és a helyi népképviseletet.  

+ A torz választási rendszerben a Fidesz választotta meg a neki kedvező harcmodort, ám javasoljuk, 

hogy a nemzet az általuk választott harcmodorban győzze le őket. Akár velünk, akár nélkülünk. A 

győzelmek győzelme az, ha az ellenség által választott harcmodorban győzünk. Nem kell forradalom, 

amíg békés jogi út is van.  

A többi gondolatunkért látogass el a Platón Párt közösségi oldalra. Onnan eléred a honlapunkat is. 

Erkölcsi felismerést szeretnénk előidézni. Benned is. 

Ha csatlakozni szeretnél hozzánk, szeretettel várjuk a javaslataidat, egyenrangú tagként is szívesen 

látunk! Képviselőkre is szükségünk van országos lista állításához. Jelentkezz! Szüksége van az 

ügynek Rád! 

Díjkitűzés 
2017.08.16. 

"Vannak emberek, akik remélik, hogy megtörténik. Vannak emberek, akik akarják, hogy 

megtörténjen. És vannak emberek, akik megtörténtté teszik." - Michael Jordan 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/331021054010938 

Magyarország Nobel-díjasok hazája 

volt. Feltalálók hazája. Innovátorok 

hazája. Mára úgy hazánk, mint az 

EU egésze is, sajnálatosan lemaradt 

az USA vagy Japán kutatás-

fejlesztési eredményeitől. Míg az 

USA-ban és Japánban valódi 

tudományos eredmények születnek, 

és valódi űrrepülők repülnek, addig 

hazánkban és az EU-ban csak 

papíron létezik innováció, amiből 

maximum papírrepülőket lehet 

hajtogatni. 

Van egy kutatás-finanszírozási 

modell, ami a tudományos fejlődést 

jelentősen katalizálja. Viszont kizárt benne a korrupció. Így a jelenlegi erkölcstelen politikai vezetők 
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nem vezetik be. Véleményünk szerint a jelenlegi kormányzat teljesen elhibázottan használja fel a 

kutatás-fejlesztésre szánt EUs támogatásokat. Kijátszák az EU támogatásokat a politikusi 

maffiacsaládok magánvagyonába, míg világszintű eredményekről egyáltalán nem hallunk. A pályázati 

dokumentációk szerint minden szépen le van dokumentálva, le van papírozva, csak éppen nem 

innováció az, ami végül előáll, hanem maximum alapanyag a papírrepülőkhöz.  

A Platón Párt a tudományos fejlődés elkötelezett híve. A tudományos megismerés és a tudományos 

igényesség a művelt ember sajátja és igénye. Megismerni világunkat, és a tudomány segítségével jobbá 

tenni életünket, növelni szabadságunkat és boldogságunkat. Az erényes gondolkodó ember belső 

csodája az erkölcs, külső csodája pedig a világegyetem. Ahogy Kant mondta: "Két dolgot csodálok 

igazán: az erkölcsöt magamban, és a csillagos égboltot magam körül.". 

A pályázat alapú állami kutatás-fejlesztési finanszírozást nagyrészt meg fogjuk szüntetni. Ez ugyanis 

nem az eredményt díjazza, hanem NAGYOTMONDÓ VERSENYt eredményez, amiben kontárok is 

támogatáshoz jutnak semmi haszon fejében. A nemzet nem profitál belőlük. Csak a politikusi 

csőcselékcsaládok. A vejek, a menyek, a kitartottak. Közpénzből. A mi pénzünkből. 

Az elavult, eredménytelen és működésképtelen pályázati modellről át fogjuk alakítani a K+F 

finanszírozást egy DÍJKITŰZÉS alapú modellre. Ez sikerdíjas utófinanszírozást jelent. Az USA-ban 

ez kiválóan működik (Challenge néven). Ha már hallottál róluk: XPrize, DARPA, stb. ezek a 

hívószavak. Itt pénzt csak az kap (utólag), aki valódi tudományos áttörést ért el. 

A lényeg: A DÍJKITŰZÉS modellben állami támogatást csak az kap, aki már leszállított valami 

innovációt, méghozzá elsőként. Például eljuttatott a Holdra egy holdjárót (Google Lunar XPrize), aki 

leggyorsabban szekvenálja az emberi DNS-t (Genomic XPrize), stb. Az állam előre kitűzi az elérendő 

ambíciózus tudományos célt, az üzleti szféra szereplői pedig versenyeznek egymással a díj lehívásáért. 

Verseny indul a kitűzött díjért. Katalizált verseny. Nem a politikusi csőcselékcsaládok kapják a pénzt 

végül, hanem akik megérdemlik. Az innovátorok.  

A DÍJKITŰZÉS jogi hátterét a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. V. tv: Ptk.) is ismeri: Ptk. 6:558. 

§. Ekkor az állam vagy civil szereplő jelentős összeget kínál fel egy tudományos innováció első 

megvalósítójának. A felajánlott nagy összeg csak akkor kerül elköltésre, ha a tudományos eredmény 

valóban meg is valósul. Az első, aki eléri a tudományos áttörést, megkapja a pénzt, ám ha a 

tudományos áttörés nem történik meg, akkor senki nem kap pénzt. 

A történelemben számos eestben bizonyított már ez a DÍJKITŰZÉS alapú K+F finanszírozási modell. 

1919-ben magánfelajánlásból (Orteig Prize) repülte át egy postás (Charles Lindbergh) a New-York - 

Párizs távolságot megállás nélkül az Atlanti-Óceán felett, 8 évvel a DÍJKITŰZÉS után. Az egész 

repülési ipart katalizálta ez a díj. 1980-ban a Fredkin Prize (magándíjkitűzés) vezetett oda, hogy 

számítógép először győzött sakkvilágbajnok (Kasparov) ellen egy többjátszmás bajnokságon (az IBM 

Deep Blue nevű mesterséges intelligenciája). DÍJKITŰZÉS alapú modell katalizálja az önvezető autók 

(DARPA Grand Challenge, Urban Challenge), az űrturizmus (Ansari XPrize), és még számtalan 

tudományos terület fejlődését. Jelenleg is. 

Hol van ehhez a szinthez a mi velejéig korrupt kormányzati kisebbségünk? Hát nem szégyelli magát, 

aki ilyen rendszert tart hatalmon? Miért nincs Magyarországon világszintű mesterséges intelligencia 

kutatás? Miért csak papíron vannak eredmények? Amik valójában nevetséges kontáreredmények. 

Miért az állam szervezi a K+F pályázatok bírálatát, és nem a Magyar Tudományos Akadémia? Hát 
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azért, mert az erre szánt pénzt a maffiacsaládok ellopták, és folyamatosan ellopják. Azért, mert egy 

DÍJKITŰZÉS alapú modellben nem tudnának lopni. Ott kizárt a korrupció. 

Egy korrupt rendszerben soha nem fogják bevezetni a DÍJKITŰZÉSt, mert a DÍJKITŰZÉS modellben 

kizárt a korrupció. Itt nem lehet haveroknak kijátszani a tudományos fejlesztésekre szánt összegeket, 

így a jelenleg hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség soha nem fogja ezt a kiváló modellt bevezetni. Mi 

bevezetjük. 

Aki egy kicsit bővebben is érdeklődik a téma iránt, itt egy 2007-es publikációnk. 

http://platonpart.hu/public/publikacio/20071207_Vazsonyi_Miklos_dijkituzes_alapu_kutatas_fejleszt

es_finanszirozas.pdf 

Már 10 évvel ezelőtt szorgalmaztuk ezt a kormnyzati lépést, ám semmi nem lett belőle, hiszen a 

DÍJKITŰZÉS alapú modell abszolút kizárja a korrupciót. Amíg erénytelen a hatalom, nem élvezheti 

a nemzet ennek gyümölcseit. Egy erényes kormányzat alatt viszont lesz lehetőség a megvalósítására. 

Érjük el közösen! Az erény legyen velünk! 

Csatlakozz! Szüksége van az ügynek rád! Mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! 

Hangyányi ész 
2017.08.16. 

"Egy dolgozó hangya hasznosabb, mint egy szunyókáló ökör." - Lao Tzu 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/331200870659623 

A hangyák összefognak, ha saját 

maguknál nagyobb problémát kell 

megoldaniuk. Például hidat 

alkotnak egymásból, hogy társaik 

átkelhessenek a szakadék másik 

oldalára. Először egymás tetejére 

állnak, majd átdőlnek a szakadék 

másik oldalára. Így a raj vonulhat 

tovább a táplálék felé. Először 

áldozatot hoznak, megfeszülnek, 

nyomorognak, majd mindannyian 

nyernek. Ez a rajintelligencia 

megnyilvánulása. A túlélés egyik 

eszköze. 

Az emberi társadalomban ezt a jelenséget rajintelligencia helyett kollektív intelligenciának hívjuk. 

Vajon van egy hangyányi eszünk? Vajon a magyar nemzet kollektív intelligenciája eléri a nemzeti 

túléléshez szükséges szintet? Vajon képesek vagyunk most összefogni? Vagy megtorpan nemzetünk 

értelme a jelenlegi erkölcsi és jogállami válság szakadéka előtt? Mert nem érjük fel ésszel, hogy 

hangyahidat kell képeznünk... 
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Most ugyanis egy erkölcsi és jogállami szakadékot kell áthidalnunk, ha nem akarunk elnyomásban és 

önkényuralomban élni. Őseink és felmenőink kivívták nekünk az európai fejlett országokra jellemző 

szabadságjogokat. Az ész és erkölcs uralmát az erő és brutalitás helyett. Sokan életüket is adták érte. 

Nem azért, hogy mi meg mindezt igénytelenül elveszítsük. 

A Platón Párt még egy kis csapat. De mi már egymásra álltunk. Értjük, hogy mit kell tennünk. Sokat 

gondolkoztunk. Jó szándékkal. Vállalnánk a hídalkotók összetaposott helyzetét. Azért, hogy 

mindannyian nyerjük. Jogállamot. Erkölcsöt. Átláthatóságot. Erényességet. Demokráciát. Emberi 

jogokat. 

Itt állunk, egymás tetején, és várunk. Mert még nem elég magas a rakás. Beledőlünk a szakadékba, 

ha nem segítesz. Te pedig ott ragadsz egy olyan területen, ahol nincs többé szellemi és erkölcsi 

táplálék. Csak posvány, lopás, elnyomás, önkény, hatósági visszaélések, korrupt politikusok, 

kenőpénzek, közpénzből kitartott nyeretlen politikusi csőcselékcsaládok, a logika szabályaival ütköző 

Kúria ítéletek, pártállami média, butító oktatás (intellektuális béklyó), embertelen egészségügy (testi 

béklyó), megfélemlítés, gyűlöletkeltés, megosztás, diktatúra. 

Mi már itt állunk egymás tetején. Kis csapatunnkal a Platón Párt céljainak elérése reményében. 

Nemzetünk jogállamisága és erkölcsössége reményében. Az ERÉNY szolgálatában. Várunk. Téged. 

Nap mint nap lelkesedéssel várjuk, hátha csatlakozna még valaki hozzánk. Ma este újra lefekszünk, 

hátha holnap jössz. 

Továbbra is keressük még a vezetőségünk néhány tagját is. Ütőképes csapattal szeretnénk kiállni a 

nemzet élére. Egy élcsapattal. Aki megmutatja: VAN ERÉNY. Akikkel történelmet lehet írni. Erényes 

történelmet. 

Csatlakozz hozzánk! Mivel nincs mögöttünk milliárdos üzletember, így csak a tagdíjakból tudunk 

gazdálkodni, valamint a polgárok támogatásaiból. Szükségünk lenne szakpolitikai kapcsolattartókra, 

akik az egyes szakpolitikai társadalmi szervekkel kapcsolatot tartanak, és kidolgozzák a szakpolitikai 

stratégiáinkat. Szükségünk van legalább 9 megyéből legalább 27 parlamenti képviselő-jelöltre is, hogy 

2018-ra országos listát tudjunk állítani. Minden erényes emberre szükség van. Mert a jelek szerint 

kevesen vagyunk. Legalább tartsunk össze! 

Letettünk az asztalra egy Társadalmi Szerződést. Ez már önmagában politikai innováció. Jogilag 

számonkérhető erénygaranciákat vállalunk. Olyanokat, amik közül nemhogy mindet, de még egyetlen 

egyet sem kínál más párt Magyarországon. Emelett az ERÉNY, mint ideológia képviseletével egy 

nemzetegyesítő stratégiát alkottunk. Egy olyan eszme mögé tud felsorakozni a magyar társadalom, 

ami minden társadalmi réteg érdeke. Nem megosztunk, mint a többi párt, hanem egyesítünk. 

Méghozzá a feltétlen átláthatósággal (képviselő, párt és állami szinten), és jogilag számonkérhető 

erénygaranciákkal.  

Ha nem tartanánk be akár egy ígéretünket is, akkor az Alapszabályunkkal való ütközésre hivatkozva 

bárki kérheti az ügyészségen a pártunk felszámolását. Első pártként lemondunk a pártoknak járó 

állami támogatásokról karitatív célra. Önkorlátozásokat vezettünk be a pártberendezkedés szintjén. 

Olyan intézkedések ezek, amikre még nem volt precedens. Létrehoztuk a 106 mozgalmat: A 106 egyéni 

választókerületben mind független képviselőket (Jediket) juttassunk a Parlamentbe (akiket mi nem 

is ismerünk), hogy pártfüggetlen lehessen a törvényhozó hatalmi ág, és visszaállítható legyen a helyi 

érdekek képviselete. 
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Szerintünk óriási erkölcsi igénytelenség kell ahhoz, hogy ezek után valaki olyan pártra szavazzon, 

ami nem biztosítja az erénygaranciákat, azaz a jogilag is számonkérhető önkorlátozást. Szeretnénk 

erényes politikusokat, erényes hatóságokat, erényes államot. 

Ezt mindet egy kis csapat nem tudja biztosítani. Beledőlünk a szakadékba, ha nem lesz elég magas a 

rakás. A legjobb szándék ellenére is. Segíts! Csatlakozz az élcsapathoz! A Facebookon működünk. 

A Platón Párt mellett minden más párt meztelen. A polgárok megértették, hogy eddig kizárólag olyan 

pártokra lehetett szavazni, amik önkorlátozást egyáltalán nem biztosítanak. Vigyük sikerre közösen 

az első valóban tisztességes pártot! 

A jelenlegi pártok közül teljesen mindegy, hogy melyik kerülne hatalomra. Lopás lenne. Szerinted 

miért nem vállalja egyik párt sem a jogilag számonkérhető erénygaranciákat? Azért, mert az 

erénygaranciák a maffiapártok mivoltával ellentétesek. Ha nem akarnának lopni, mi bajuk lehetne 

abból, ha vállalnák ezeket az önkorlátozásokat? Semmi. Egy erényes pártnak mi vesztenivalója lenne 

erénygaranciákat vállalni? Semmi. Mégsem vállalják. Szerinted miért? Mert a jó oldalon állnak? 

Dehogyis. Ők a sötét oldal egyik fele. A másik fele pedig akik rájuk szavaz. 

Csatlakozz! Ne miattunk! A saját magad és utódaid érdekében! Az ügy érdekében! 

Oszd meg a cikket, hogy minél több erényes emberhez eljuthasson! 

Nemzetegyesítő stratégia 
2017.08.17. 

"A nemzet ereje a család integritásából ered." - Konfúciusz 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/331408483972195 

Van közös nevező! Ne azt keressük 

egymásban, hogy miben nem értünk 

egyet! Azt keressük egymásban, hogy 

mi az a szülői házból, nagyszülőktől, 

dédszülőktől, tanítóktól, tanároktól 

és más erényes embertársainktól 

elsajátított minimális erkölcsi és 

intellektuális értékrend, ami 

mindannyiunkban jelen van. Amik-

ben mindannyian egyetérthetünk 

világnézettől, pártszimpátiától, val-

lástól, színtől, nemtől, kortól, stb. 

függetlenül. Legyünk végre épeszű és 

éperkölcsű felnőttek. Akik tenni 

akarnak az önkény ellen. Közösen. 

Akik felállnak, és az erénytelenek 

szemébe nézve magabiztosan kije-

lentik: VAN ERÉNY! 
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Összefoglaltuk, hogy szerintünk miben tud egyetérteni minden épeszű és éperkölcsű magyar. Várjuk 

a reakciókat. Nyomj Kedvelést, ha egyetértesz. Nyomj mérges fejet, ha nem érted, és jelezd felénk, 

hogy mit gondolsz. 

Közerkölcs nélkül nincs nemzet. Egy nemzetet az tart össze, hogy van egy közös erkölcsi alap, amiben 

a nemzet tagjai egyetértenek. Ez a közerkölcs. A mongolok közerkölcsének része volt, hogy hódítani 

kell keleten. A kínaiak közerkölcsének része, hogy a közösség előrébb való, mint az egyén.  

Mik a mi közerkölcsünk összetevői? Ennek a politikai vetületét igyekeztünk összefoglalni a 

Nemzetegyesítő Stratégiában. Elsősorban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a bűnpártoknak 

veszélyei vannak. Oka van annak, hogy ezek a pártok nem hajlandóak vállalni az erénygaranciákat 

az alapszabályukban.  

Egy erényes pártnak semmibe sem kerül ezeket az erénygaranciákat az alapszabályában is rögzíteni. 

Ám egy bűnpárt, ami leginkább a közpénz ellopására jött létre, nem tudja ezeket az erénygaranciákat 

vállalni, mivel ez a mivoltával lenne ellentétes. A bűnpártok elemi szükséglete, hogy felvegyék a 

pártoknak járó állami támogatásokat. Emiatt nem tudnak róla lemondani. Elemi érdeke a 

bűnpártoknak, hogy a párthoz köthető hozzátartozói vállalkozások indulhassanak közbeszerzéseken 

és pályázatokon, hiszen a tagok többsége ezért van egy bűnpártban. A bűnpártok nem korlátozzák az 

országgyűlésbeli képviselőik maximális számát az egypártrendszer elkerülése érdekében, hiszen 

éppen az a céljuk, hogy teljhatalmat szerezzenek, és senkivel ne kelljen osztozni a zsákmányon. 

Bízunk benne, hogy megérted, hogy bűnpártokra csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak. A Platón 

Párt egy teljesen új irányt jelöl ki a nemzetnek, méghozzá példamutatással. Megmutatjuk, hogy 

erényesen is lehet politizálni. Ennek az új, erkölcsi alapelvekre épülő politikai paradigmának a 

sarokkövei az önkorlátozás, az átláthatóság, a visszahívhatóság és a jogi számonkérhetőség. 

Ha mást nem, a feltétlen kizáró okot jól jegyezd meg: nem adhatunk bizalmat soha többé olyan 

pártnak, ami nem biztosítja számonkérhető módon azt, hogy hatalomra kerülve önként és tételesen 

elszámol a közpénzek forrásaival és felhasználásával az utolsó forintig. 

Szépen kérünk: ne legyél fekete lyuk! Oszd meg ismerőseidnek, hogy minél több erényes emberhez 

eljuthasson a hír, hogy VAN ERÉNY! 

Mossunk kezet szappannal! 
2017.08.18. 

"Szappan és oktatás: nem hat azonnal, de hosszú távon nincs nála jobb." - Mark Twain 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/331720720607638 
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Nem a közélet a piszkos. Nem az 

emberek a piszkosak. A PÁRTOK a 

piszkosak. És nem hajlandóak 

szappannal kezet mosni. Így megölik 

az erényt. Megölik az erkölcsöt. 

Elveszejtik a közpénzt (a mi 

pénzünket). Elveszejtik a JOG-

ÁLLAMOT (a mi művelt nemzetün-

ket). 

Semmelweis Ignác vezette be a 

szülések során a fertőtlenítőszerrel 

való kézmosást. Talán Te sem lennél 

ma itt, ha nem teszi. Tekintélyes 

orvostársai pökhendiségből nem 

alkalmazták a módszerét. "Mit akar 

már itt ez a kis mitugrász ezzel a 

hülyeségével?" - kérdezték a pök-

hendi társai. Rengeteg anya meg is halt a kezeik között. Ám végül feleszmélt a társadalom: Kezet kell 

mosni szappannal! Semmelweis az anyák megmentője lett. Orvosi egyetemünk névadója. 

Ismeretlenként egy egyszerű dolgot javasolt: "Mossunk kezet szappannal!" 

Mi is ezt javasoljuk a politikában: Mossunk kezet szappannal! Az erény megmentése érdekében. A 

pártok ugyanis nagyon piszkosak. Fertőzőek. A vezetőik nem hajlandóak kezet mosni szappannal. Így 

magukon hordozzák az önkény baktériumait és a korrupció vírusait. Ilyen orvos keze alatt akarsz 

szülni?  

Mostantól legyél vele tisztában: ilyen pártokra csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak. Az elnyomó 

kormánypárt és az ismert ellenzéki pártok hangos serege mind MÁSHOGY UGYANAZ: piszkosak az 

önkény baktériumaitól és a korrupció vírusaitól. Magukon hordozzák ezeket, még ha nem is tudnak 

róla és még ha szabad szemmel nem is látod. Azért, mert az alapszabályuk piszkos. Nem mostak kezet 

szappannal. Nem vállalják a platóni erénygaranciákat. 

A Platón Párt elsőként és egyedüliként szappannal megmosott kézzel áll a politikához. A közpénz-

bevételek és -kiadások teljes és tételes nyilvánosságra hozataláért, valamint a jogállami garanciák 

visszaállításáért. 

Mi a szappanunk? A jogilag kikényszeríthető erénygaranciák rendszere. Amit az Alapszabályunkban 

és a Társadalmi Szerződésben rögzítünk. Ez megöli az önkény baktériumait és a korrupció vírusait. 

Az erénygaranciák Téged védenek! Hivatástudatból alkottuk őket. Ugyanúgy, ahogy a szappan védi 

az anyákat. Ahogy Semmelweis is hivatásból tett jót az anyákkal. Nem a saját érdekeit nézte. 

A többi párt ideológiája megosztja a társadalmat. Megalkotják a MI és ŐK csoportját, és az ŐK ellen 

uszítanak. A Platón Párt Nemzetegyesítő Stratégiát kínál. Amiben mindenki egyetérthet. Ami 

mindannyiunkban ott van. Az ERÉNY a várt nemzetegyesítő ideológia. Ez minden társadalmi réteg 

számára kívánatos.  
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Az erénygaranciák rendszere mind az Alapszabályunkban, mind pedig a Társadalmi Szerződésben 

megtalálható. Jogilag számonkérhető erénygaranciák ezek Első és egyetlen pártként vállaljuk:  

+ Karitatív célra lemondunk a pártoknak járó állami támogatásokról;  

+ Képviselőink a szavazók által bármikor visszahívhatóak;  

+ Pártunk teljesen átlátható, mert nyilvánosságra hozzuk a szerződéseinket, számláinkat, 

partnereinket, támogatóinkat, bankszámlakivonatainkat;  

+ Tagjaink hivatási esküt tesznek;  

+ Megtiltjuk a pártunkhoz köthető vállalkozásoknak, hogy közbeszerzéseken, állami 

megrendeléseken, EUs vagy hazai pályázatokon induljanak; 

+ Nem alkalmazunk küldöttgyűlést, azaz nem vezetjük a párttagokat az orruknál fogva, hanem 

minden tag szavazhat a Közgyűlésünkben; 

+ Számos további erénygaranciát vállalunk, amik megölik az önkény baktériumait, és elpusztítják a 

korrupció vírusait. 

Első pártként mostunk kezet szappannal. Érted? Érted! Teérted. A nemzetért. 

Ne legyél erkölcsi igénytelen! Ne szavazz olyan pártra, ami nem mossa meg szappannal a kezét. Ami 

nem biztosítja a platóni erénygaranciákat!  

+ Pártlistán tehát csak olyan pártra szavazz majd 2018-ban, amelyik biztosítja a platóni 

erénygaranciákat! Hiszen minden más párt magán hordozza az önkény baktériumait és a korrupció 

vírusait. Még ha nem is látod szabad szemmel. 

+ Az egyéni jelöltek esetében pedig pártkatona helyett erényes független képviselőre (Jedire) szavazz 

annak érdekében, hogy a törvényhozó hatalmi ág (Országgyűlés) független legyen a végrehajtástól 

(Kormánytól), azaz visszakaphassunk egy elveszett jogállami garanciát, másrészt azért, hogy 

visszahozzuk a helyi érdekek képviseletét. Széchenyi István is függtelen volt. Az új Széchenyik nem 

pártkatonákból fognak kikerülni, hanem erényes független képviselőkből. 

Mivel egyik jogi személy (így a pártunk sem) működhet a létesítő okiratával ellentétes módon, így ha 

megszegnénk az általunk biztosított erénygaranciákat, akkor BÁRKI kérheti az ügyészségen a 

jogsértő állapot megszüntetését, és végső soron a pártunk felszámolását.  

Csatlakozz hozzánk! Még kevesen vagyunk. Szükségünk van szakpolitikai kapcsolattartókra, sőt még 

a Vezetőség néhány tagját is keressük. Szükségünk van képviselőkre is az ország minden tájáról, hogy 

országos listát is tudjuk állítani a 2018-as választásra. 

Csatlakozz! Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szüksége van rád az ügynek! 

Mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! 

Kérjük oszd meg ezt a cikket is! Hadd jusson el minél több erényes emberhez. 

Erényes augusztus 20-át! 
2017.08.20. 

"A vakok országában a félszemű is király." - Erasmus 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/332310887215288 
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Szent István király az Intelmek című 

művében ERÉNYES életre intett. 

Tíz pontban gyűjtötte össze erkölcsi 

jótanácsait. Kivonatunk: 

=========================== 

V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A 

TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL. 

----------------------- 

"Ha becsületet akarsz szerezni 

királyságodnak, szeresd az igaz 

ítéletet." 

----------------------- 

Vajon a Polt Péter vezette orbáni 

ügyészség követni tudja-e ezt az 

intelmet egy önkényuralmi nyomás 

alatt? Vajon a közigazgatási ügyek-

ben pénzbehajtásra utasított Kúria 

érti-e ezt az intelmet? Vajon a Fidesz által delegált alkotmánybírák függetleníteni tudják-e magukat 

az intelem fényében attól, hogy miért küldték oda őket párthátszéllel? Vajon Te elvárod-e, hogy 

országodban igaz ítéleteket hozzanak? 

----------------------- 

"A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak." 

----------------------- 

Vajon az EUs támogatások mohó elharácsolása, a Mészáros Lőrincek és a közpénzből kitartott 

politikusi csőcselékcsaládok közpénzzel való habzsoló kitömése megfelel-e ennek az intelemnek? Vajon 

Te elvárod-e, hogy országodban ne zsarnokoskodjanak az erénytelenek? 

=========================== 

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL. 

----------------------- 

"A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság 

hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek 

dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma 

bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb 

tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb 

példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a 

külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. 

Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben 

tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád 

rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt 

szenvedne országod." 

----------------------- 

Szent István király mondta, akinek az országunkat köszönhetjük. Vajon Te különbséget tudsz-e tenni 

az illegális migráció és a jogszerű letelepedéspolitika között?  
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=========================== 

IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL. 

----------------------- 

"Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha 

haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje 

bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az 

ERÉNYED szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi 

méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés 

legyen." 

----------------------- 

Vajon békeszerető-e az, aki megosztja a nemzetet, és gyűlöletre uszít? Vajon a mértékletesség 

ERÉNYE vezérli-e azt, aki többezer hektár termőföldet harácsol családtagjainak kamu-földművessé 

nyilvánításával? Vajon Te elvárod-e az országodban a politikusok mértékletességét? 

=========================== 

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL. 

----------------------- 

"Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az ERÉNYEK 

összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet." 

----------------------- 

Vajon a jelenlegi politikusokat megajándékozta-e a teremtő az ERÉNYEK összességével? Például a 

mértékletességgel? Például a bölcsességgel? Például az igazságossággal? Például az alázatossággal? 

Például a becsületességgel? Vajon Te elvárod-e az országodban, hogy a politikusok ERÉNYESEK 

legyenek, és munkájukat ne bűnszervezetben, hanem hivatásként végezzék? 

=========================== 

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL. 

----------------------- 

"Az ERÉNYEK mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. Mert ha a királyt istentelenség és 

kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Kérlek, 

megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz 

és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy 

kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása 

vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem 

azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess 

vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan 

soha senkit gyalázattal ne illess." 

----------------------- 

Vajon a jelenlegi elnyomó rezsim olvasott ezekből az intelmekből bármit is? Vajon hallott arról a 

jelenlegi erkölcstelen rezsim, hogy VAN ERÉNY? Már Szent István király korában is VOLT ERÉNY! 

Vajon Te elvárod-e, hogy legyen ERÉNY? Vajon Te elvárod-e, hogy a pártok alapszabályuk szintjén 

vállaljanak az ügyészség által számonkérhető jogi erénygaranciákat? Vagy inkább egy erkölcsi 

igénytelen vagy? 

------------------------------------------------------- 
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Mi azért küzdünk a Fidesz önkényuralmi pártállama és az ellenzék hiú reményeket tápláló 

bizniszpártjai ellen, mert megosztanak, jogilag számonkérhető önkorlátozást nem biztosítanak, és 

ERÉNYTELENEK. Holott mindhárom vonatkozásban az ellenkezőjét kellene tenniük. Uruszágunk 

fekélyei a pártok. Ehhez pedig az erkölcsi igénytelenek asszisztálnak. Ha akárcsak annyit mondasz, 

hogy 1 Ft közpénz ellopása még rendben van, akkor közéjük tartozol. Az erkölcsi igénytelenek közé. 

Ha viszont elvárod az ERÉNYT ott, ahol az a legkritikusabb (a politikában), akkor közénk tartozol. 

ERÉNYES augusztus 20-át kíván a Platón Párt csapata! Csatlakozz hozzánk, és mutasd meg Te is: 

VAN ERÉNY! 

Szent István Király: Intelmek: http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm 

Rákkeltő májkrémek 
2017.08.22. 

"A döntések, amiket meghozol, valójában olyan értékek választása, amik az egész életedet jellemzik." 

- Alice Waters 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/333131723799871 

A boltban eddig csak olyan 

májkrémet lehetett venni, amibe 

rákkeltő tartósítószert tettek. Ilyen 

májkrém-márkából van sok fajta, és 

sorra jönnek az újabb májkrém-

márkák is (például Kormánymáj, 

Mástétum, Együnk, Májbeszéd 

Magyarország, Májabbik, Lehet Máj 

a Politika, Kétsarkú Kutyamáj, stb.).  

Ezek a májkrémek azonban mind 

MÁSHOGY UGYANAZOK: a rák-

keltő tartósítószer van bennük. Ezek 

a gyárak nem engednek be téged a gyárukba, hogy megnézhesd, hogyan készül a májkrémük, miket 

kevernek bele. Néhány gyártó annyira alattomos, hogy rá sem írja a májkrémre, hogy tartósítószer 

van benne. De az alapszabályukből kiderül: rákkeltő tartósítószert tartalmaz. Nem volt tehát eddig 

választási lehetőség. Csak rákkeltő májkrémek közül lehetett választani. 

Tegnap azonban megjelent egy igényes házi májkrém a boltokban. Ez még olcsóbb is, mint a rákkeltő 

májkrémek, és egyáltalán nem tartalmaz tartósítószert. Egy kis ismeretlen kecskeméti családi és 

baráti manufaktúra gyártja háztáji forrásból, a nagyszülők és dédszülők receptje alapján. ERÉNY van 

benne. A család egyik sarja élelmiszertechnológiát tanult, és otthoni laborjában magától rájött, hogy 

rákkeltő tartósítószert etetnek velünk. Mindenkivel. 

Ez a kecskeméti manufaktúra nem azt kéri, hogy az ő májkrémüket vedd meg. Ők azt kérik, hogy 

rákkeltő májkrémet SOHA TÖBBÉ ne egyél! A saját érdekedben. És mivel eddig nem volt a boltokban 

olyan májkrém, ami ne tartalmazott volna rákkeltő tartósítószert, így jobb híján ők vették a 
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fáradtságot, és vitték piacra az első olyan májkrémet, ami nem tartalmaz rákkeltő tartósítószert. 

Platón Máj néven. Ez a kecskeméti manufaktúra szabadon beenget Téged is a műhelyébe, hogy lásd, 

hogyan készül a finom és egészséges házi májkrém. Akár segíteni is lehet nekik, mert nem győzik a 

megrendeléseket, annyira sikeres a kisboltokban a májkrémük. Még munkát is adnának, ha lennél a 

területi képviselőjük.  

A TV-ben ezt a kis kecskeméti manufaktúrát nem hirdetik, mert a TV azoké a korrupt gyáraké, akik 

a rákkeltő tartósítószeres májkrémet álrulják. Hiszen vettél már annyi méjkrémet életetben, hogy a 

befizetett pénzedből megvehessék a TVcsatornákat is. Amiket veled nézetnek. Annak érdekében, hogy 

továbbra is a rákkeltő tartósítószert tartalmazó májkrémet edd.  

Ma reggel azonban Dr. House egy takarítónéni segítségével feltörte a TVcsatorna közbeszerzésből 

elkészült informatikai biztonsági rendszerét, és az adás megszakításával bejelentette: "Igazi hülye 

vagy, ha ezek után Te még mindig a rákkeltő májkrémet eszed!" 

Ha esetleg szándékunk ellenére nem fogalmaztunk volna világosan: cseréld ki a májkrém szót politikai 

programra, a kecskeméti manufaktúrát a Platón Pártra, a gyárakat pedig a jelenlegi állampártra és 

az ellenzéki pártok erénytelen gyülekezetére. A tartósítószer azt reprezentálja, hogy egyik létező párt 

sem biztosítja a jogi erénygaranciákat a Platón Párton kívül. Mind kiskaput akar magának hagyni a 

közpénz ellopásához. Pedig egy erényes pártnak SEMMI vesztenivalója nem lenne, ha vállalná a 

platóni erénygaranciákat. SEMMI vesztenivalója. A pártok azonban mégsem vállalják. Tudod miért? 

Mert van egy rakás erkölcsi igénytelen, aki ennek ellenére is szavaz rájuk. 

Ha továbbra sem érted, hogy ez a cikk nem egy gasztronómiai bejelentés, sem egy orvostudományi 

publikáció, akkor írj nekünk privátban, és szívesen segítünk értelmezni az analógiát.  

Ha azonban szándékosan nem akarod érteni, hogy miről van szó, akkor edd továbbra is régi 

májkrémet. Senki nem gátol meg benne. Szabadon eheted azt is. Nem erőszak a házi májkrém. De mi 

szóltunk előre. 30 év múlva újra szólni fogunk az utódaidnak is, akik éppen a kórházban fognak Téged 

pelenkázni. Saját pelenkával. 

Ha pedig érted, amit mondunk, tegyél meg valamit légy szíves: Segíts! Segíts! Segíts! Csatlakozz 

hozzánk tagként, legyél a képviselőnk, kedveld a cikkeinket, oszd meg őket, beszélj róla, add tovább, 

stb. Ne legyen már erkölcsi rákos az egész társadalom! Jusson el minél több magyarhoz: VAN ERÉNY! 

Van erényes párt! Lesz erényes kormány! 

Az erény legyen veletek! 

Pártfegyelem 
2017.08.24. 

"Nincs gonoszabb zsarnokság annál, mint ami a jog pajzsa mögött élteti magát az igazság nevében." - 

Montesquieu 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/333986230381087 
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Továbbgondoltad már a hatalmon 

lévő erkölcstelen kisebbség okozta 

pedáns pártfegyelem következ-

ményeit? Gondolkozzunk közösen: 

1) A pártfegyelem azt jelenti, hogy a 

pártok országgyűlési képviselői le-

mondanak arról, hogy saját gondola-

taik legyenek a törvénykezés során, 

és zombiként alávetik magukat a 

pártvezér akaratának. Úgy szavaz-

nak a parlamenti szavazásokon, 

ahogy a pártvezér diktálja. Ezzel 

megsértik az Alaptörvény 4. cikk (1) 

rendelkezését: "Az országgyűlési 

képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik, e tekintetben 

nem utasíthatók.". A jelen felállás szerint ugyanis a képviselők a munkájukat nem a köz érdekében 

végzik (hanem a pártjuk vezetése érdekében, kiszolgálva ezzel azt a néhány erkölcstelen közpénz-

dinasztiát, ami maffiahálózatot létesített a közpénz kiszivattyúzására), és nem is utasítás nélkül 

végzik a munkájukat, hanem az állampárt érdekében, utasításra.  

2) A napjainkban tapasztalható pártfegyelem szélsőséges véglet. Orbán Viktor szélsőséges 

hataloméhsége vezetett idáig. Görcsösen kapaszkodik ugyanis a kormányba, és ez már csak úgy megy, 

ha vele együtt minden egyes fideszes képviselő görcsösen megfeszíti az izmait, és ők is egyirányban 

kapaszkodnak. A Fideszben kivétel nélkül minden egyes képviselő egy emberként szavaz a lényeges 

kérdésekben. Talán Ángyán József egykori fideszes képviselő volt az utolsó becsülendő képviselő, aki 

a földmutyi alattomosságát látva máshogy szavazott. Nincs is már a Fideszben egy ideje. Maradtak 

azok a csocsófigurák a Fideszben és a többi pártban is, akik a pártvezér tekerésére azonnal irányba 

állnak mindenféle ellenvélemény nélkül. Bábuk. Ugyanez igaz minden más pártra is, amikre mintegy 

fertőzésként átszállt a pártfegyelem parlamenti vírusa. De mi történik ekkor a kritikusan gondolkozó, 

innovatív, kreatív ötletekkel? Hát az, hogy ilyenek az Országgyűlésben már nincsenek képviselve, 

mivel ott csak csocsófigurává degradált pártkatonák dülöngélnek jobbra vagy balra a pártvezérük 

kénye-kedve szerint. Pártfüggetlen egyéni képviselők (Jedik) pedig szinte egyáltalán nincsenek, akik 

különvéleményt tudnának megfogalmazni. Csocsó-pártokrácia van. Az önkény netovábbja. 

3) A pártfegyelem az önkény melegágya. A közpénzből (a mi pénzünkből) lekenyerezett csocsófigura 

képviselők ugyanis nem mernek a pártvezérük diktálta tam-tam ütemtől eltérni, mert akkor a 

tengerben végzik. Inkább eveznek a gályában a vezér tam-tam-jára (még ha őrült is), mert akkor 

legalább csurran-cseppen nekik is valami a közpénzből. Ám így a párt csak egy látszat, ami egyáltalán 

nem értelmes, intelligens és erényes képviselők közössége, hanem egy önkényuralom szolgái. 

Csocsófigurák. Ilyeneket fizetünk, ilyenek asszisztálnak a zsarnokságra az életünk felett. 

4) Miért is fizetünk 199 országgyűlési képviselőt? Elég lenne 5 képviselőt fizetnünk: Orbán Viktor 

(Fidesz) 115 szavazati joggal, Molnár Gyula (Mszp) 29 szavazati joggal, Vona Gábor (Jobbik) 23 

szavazati joggal, Semjén Zsolt (Kdnp) 16 szavazati joggal, Szél Bernadett (Lmp) 5 szavazati joggal. A 

többi képviselő teljesen felesleges, hiszen előre lehet tudni, hogy hogyan szavaznak (egy emberként 

szavaznak a pártvezérük utasítására, tehát elég egyetlen ember is). Másrészt a pártvezérek is fel 
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tudják olvasni azokat a tömegmanipulációra szánt előre megírt szövekeket, amiket néha a többi 

képviselővel olvastatnak fel. Micsoda pénzkidobás ez, hogy 5 képviselő helyett 199-et fizetünk teljesen 

feleslegesen? Másrészt mivel úgyis mindig Orbán szava dönt, valójában a maradék 4 ellenzéki 

képviselővezér is teljesen felesleges, csak dísznek van ott. Ugyanúgy a youtube-on is el tudnák 

mondani a mondandójukat ingyen, nem kell ehhez Európa legszebb Parlamentjét megépíteni. 

Úgyhogy elég lenne egyetlen képviselőt fizetni a 199 helyett, Orbánt, hiszen egyedül ő szavaz az 

Országgyűlésben, egyedül neki van fenntartva a Parlament és az egész csocsó-apparátus. 

5) Nincs többé helyi érdekképviselet. Az Országgyűlésbe 93 képviselő jut pártlistáról (pártkatonák) és 

106 az egyéni választókerületekből (egyéni képviselők). Sajnos eddig az egyéni képviselői helyekre is 

mind pártkatonákat juttattak a szavazók. Mivel a pártkatonák csocsófigurák, ezért pártkatonától ne 

várd, és nem is várhatod, hogy helyi érdekeket képviseljen. Ő ugyanis bábuként a pártvezérét 

képviseli, hiszen egy erénytelen pártban pártfegyelem van. Helyi érdekeket hitelesen csak helyi 

erényes független képviselők (Jedik) tudnak képviselni. Ezért 2018-ban az egyéni jelölt esetében 

pártkatona helyett erényes független képviselőre (Jedire) lenne érdemes szavazni mind a 106 egyéni 

választókerületben. Ezzel több légy is üthető egy csapásra: például visszaállítható a helyi 

érdekképviselet az Országgyűlésben; függetlenné tehető a végrehajtó hatalmi ág (Kormány) és a 

törvényhozó hatalmi ág (Országgyűlés), ami jogállami garancia. 

6) A pártfegyelem megöli a társadalmi szolidaritást: Normális esetben, ha a helyi érdekek képviselve 

lennének, akkor egy újabb atomreaktor blokk létesítése ellen Tolna megye képviselői tiltakoznának, 

hiszen a fejlett világ a megújuló energiák felé halad. De nincs ilyen, hogy Tolna megye képviselői. Csak 

pártképviselők vannak, akik lenyomják Tolna megye torkán az orosz atomreaktort. Bács-Kiskun 

megye képviselői társadalmi szolidaritásból szintén a paksi atomreaktor ellen szavaznának egy 

normális világban, mert tudják, hogy ha legközelebb Kecskemét torkán akarnak lenyomni egy 

országos atomtöltet temetőt vagy egy óriás szeméttelepet, akkor Tolna megye is majd nemmel fog 

szavazni. Ám ez sem működhet egy pártfegyelemmel elnyomott országban, mert a pártvezér bármit 

bármikor bárkinek a torkán lenyom a csocsófiguráival. 

Összességében a pártfegyelem a társadalom számára pusztító, és csak a pártvezérnek jó egy 

önkényuralomhoz. Nézd meg a facebook oldalunkat (Platón Párt) és a honlapunkat, hogy lásd, hogy 

mit képviselünk! Megéri. Nagyon sok tekintetben innovátor és éllovas párt vagyunk. Az első párt, ami 

önkorlátozás céljából jogi erénygaranciákat vállal. A nemzetért. A jogállamért. Üzenjük: VAN ERÉNY! 

He Te is úgy gondolod, hogy van létjogosultsága a Platón Párt kezdeményezésének, támogass minket 

(kedvelésekkel, oszd meg a cikkeinket, csatlakozz tagként, legyél a képviselő-jelöltünk, adj 

konstruktív kritikát, stb.). Ne gondold, hogy csak kritizálni tudunk. Számtalan eredményt tettünk 

már le az asztalra, amit más pártok soha nem fognak. Csak ezek nem férnek bele ebbe a cikkbe. 

Tájékozódjatok az alábbi forrásokból. Azokban megfogalmazzuk, hogy mik a kivitelezhető javaslataink 

a fenti súlyos problémákra. Például mi nem utasítjuk a képviselőinket, hanem betartjuk az 

Alaptörvény fent hivatkozott rendelkezését. 

Egy tanácsot légy szíves fogadj meg: SOHA TÖBBÉ ne szavazz olyan pártra, ami az alapszabályában 

nem biztosítja az erénygaranciákat. Ott valami bűzlik. Az erénygaranciák vállalásával ugyanis egy 

erényes párt nem veszít semmit. Ilyen pártra csak az ERKÖLCSI IGÉNYTELENEK szavaznak, 

akiknek nincsenek elvárásai a pártjuk berendezkedésére, önkorlátozására vonatkozóan. Az ERÉNY 

legyen veletek! 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/?fref=mentions


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    75 
 

Építsünk az erősségeinkre! 
2017.08.25. 

"Csak az árral szemben úszó ember érzi a sodrás erejét." - Woodraw Wilson 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/334203817025995 

Építsünk az erősségeinkre a 

gyengeségeink helyett! Gyenge-

ségünk, hogy bizalmatlanok 

vagyunk az új kezdeményezésekkel 

szemben, és nehezen vagyunk 

hajlandóak összefogni. A nemzet 

egyik erőssége viszont, hogy kiváló 

egyéni teljesítményekre képes. Ilyen 

volt például Széchenyi István is, aki 

független képviselő volt. A 

legnagyobb magyar.  

2018-ban az egyéni jelölt esetében 

szavazz erényes FÜGGETLEN 

JELÖLTRE (Jedire) pártkatona 

helyett! Ne legyél bűnpártoló! Adj lehetőséget a pártfüggetlen, pártérdekektől mentes független 

jelölteknek, akikben még lehet becsület. A 106 egyéni képviselő akár mind független képviselő is lehet 

(jelenleg mind pártkatona, ezért az Országgyűlésben kizárólag pártkatonák vannak, tehát pártokrácia 

alakult ki). Ha 106 független képviselőt juttatunk be a maradék 93 pártlistás pártkatona mellé, akkor 

elérhető több előny is: 

- Függetleníthető a végrehajtó hatalmi ág (Kormány) a törvényhozó hatalmi ágtól (Országgyűlés), ami 

egy nagyon fontos jogállami garancia, és az önkényuralom egyik ellenszere. 

- Visszaállítható a helyi érdekképviselet, amit az erénytelen pártok pártfegyelme teljesen kiirtott a 

politikából. A helyi ügyeket hitelesen csak helyi erényes, pártérdekektől mentes független képviselők 

tudják képviselni. 

- Visszaszorítható a korrupció, hiszen 106 független képviselő külön-külön még akkor sem tud annyi 

közpénzt lopni, mint egy maffiamódszereket használó politikai bűnszervezet, ha mind a 106 független 

képviselő velejéig romlott lenne.  

Másrészt nekünk, szavazóknak, el kell várnunk mind a pártoktól, mind a képviselőktől, mind az 

államtól, hogy erénygaranciákat vállaljanak. Például a szavazók bármikor vissza tudják hívni a 

korrupt képviselőket. A teljes és feltétlen ÁTLÁTHATÓSÁGOT meg kell követelnünk KÉPVISELŐ-

PÁRT-ÁLLAM szinteken a közpénz utolsó forintjáig. A közpénz a mi pénzünk! Kezeljük felelősen! 

Csak az ERKÖLCSI IGÉNYTELENEK szavaznak ezután olyan pártra és képviselőre, amelyik nem 

biztosítja a jogi számonkérhetőséget eredményező platóni erénygaranciákat. SOHA TÖBBÉ ilyen 

bizniszpártra ne szavazz! Ezekben ott van belekódolva az önkény és a korrupció, hiszen nem tiltják 

pártberendezkedés szinten az ezekhez vezető piszkos lehetőségeket. 
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Építsünk a nemzet erősségére! A következő Széchenyikre! Pártkatonákból biztosan nem lesz új 

Széchenyi. Független képviselőkből még lehet. Adjuk meg az esélyt nekik, hiszen a pártokrácia 

megbukott. A bűnpártok célja a hatalom és a közpénz megszerzése. Ennek érdekében bármit 

megtesznek. Nem vállalnak önkorlátozást, átláthatóságot, visszahívhatóságot és jogi 

számonkérhetőséget. Ezért felróható módon hordozzák az önkény és a korrupció csíráját, ami ha 

megfelelő melegágyba kerül, akkor kihajt, és elterjed, mint a gaz. 

Az ERÉNY legyen veletek! Mutassuk meg közösen: VAN ERÉNY! Tájékozódj a további terveinkről és 

eredményeinkről, amiket egyedüli pártként elsőként tettünk le a nemzet asztalára! 

Különvéleményen a jogállamért 
2017.08.30. 

"Ha eldobjuk az emberi jogokat és a jogállamot a terrorizmusra adott válaszként, akkor ők nyertek." 

- Joichi Ito 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/336038726842504 

Ma átvettük a Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Karán működő Alkot-

mányjogi és Politikatudományi Tan-

szék limitált kiadású, számunkra 

ingyenesen felajánlott szakkönyvét: 

Különvéleményen a jogállamért cím-

mel (Stumpf István alkotmánybíró 

különvéleményei 2010-2017). Méltó 

helyet kap: a Platón Párt könyvtá-

rának első példánya lett. Köszönjük 

szépen! (Gondolat kiadó, 2017, szer-

kesztette: Dr. Smuk Péter, gyűjtötte: 

Dr. Hancz Patrik).  

A jogállamért küzdünk mi is a magára maradt alkotmánybíróval együtt. Totális hatalom helyett 

független hatalmi ágak rendszere kell, ami véd az önkény és zsarnokság ellen. Fékek és ellensúlyok 

rendszere egy önkényuralom helyett. Ehhez le kell bontani a Fidesz által felépített önkényuralmi 

rendszert, amiben minden hatalmi ág egybefonódott. A politikai alkotmányozás helyett tudományos 

alkotmányozást kívánunk a jogtudósok közreműködésével. A Köztársasági Elnök jelenlegi bólogató 

János pozícióját közvetlen választással a nemzet döntésére bíznánk, és önálló, független hatalmi 

ágként tekintünk rá, mint a demokratikus államberendezkedés őrére. A törvényhozás függetlenségét 

úgy látjuk visszaállíthatónak, ha a pártlistáról az Országgyűlésbe bejutó 93 pártkatona mellett az 

egyéni képviselők esetében 2018-ban pártkatona helyett mind a 106 egyéni választókerületben 

erényes, pártfüggetlen, független képviselőt (Jedit) juttatunk a Parlamentbe. Az igazságszolgáltatás 

reformjába pedig a Magyar Tudományos Akadémiát is bevonnánk, hiszen tudományos igazság 

kérdéseiben (mint például abban, hogy egy ítéleti indokolás megfelel-e a nyelvtani értelmezés 

szabályainak vagy a logika követelményeinek, vagy egy bíró eléri-e a munkavégzéséhez szükséges 
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intellektuális szintet) az állam nem jogosult dönteni az Alaptörvény értelmében, csak a tudomány 

képviselői. A pártok esetében pedig erkölcsi felismerést szeretnénk előidézni: Lássa minden szavazó, 

hogy minden ismert párt MÁSHOGY UGYANAZ. Önkorlátozást, jogi számonkérhetőséget nem 

biztosítanak. Pedig erre van egyszerű lehetőség, amit a Platón Párt fel is vállal, első pártként. Ezek a 

pártok már soha nem lesznek hitelesek, mivel nem vállalták a kezdetektől az erénygaranciákat, 

hanem nyitott csapokat hagytak itt is, ott is, hogy a közpéz kifolyhasson rajtuk. 

Sok újítást javaslunk. Csatlakozz hozzánk, hogy sikerre vihessük az első ERÉNYES pártot, ami az 

alapszabályában vállal önkorlátozó, és jogilag számonkérhető ERÉNYGARANCIÁKAT. Segíts, hogy 

lehessen egy ilyen párt 2018-ban a szavazólapon. Azért, hogy legyen valódi választási lehetőség. 

Véleményünk szerint eddig csak bizniszpártokra lehetett szavazni, amik nem vállalnak 

ERÉNYGARANCIÁKAT. Így valódi választási lehetőség nem volt. Kb. 4 millió ember nem is ment el 

szavazni. Legyen erkölcsi felismerés! Értessük meg a szavazókkal közösen, hogy ezek után az 

erénygaranciákat az alapszabályukban nem biztosító pártokra csak az ERKÖLCSI IGÉNYTELENEK 

szavaznak, akiknek nincs semmilyen elvárása a pártok önkorlátozásával kapcsolatban (ők a 

"jóvanazúgyis" emberek, akik utólag nem értik, hogy miért lopta a jobb oldal is és a bal oldal is a 

közpénzt). 

Mutassuk meg közösen: VAN ERÉNY! (A képen dr. Vázsonyi Miklós Alelnök látható) 

Feltétlen kizáró ok 
2017.08.31. 

"A legrosszabb dolog, amit egy kormány elkövethet, hogy az emberek tudatlanságára építi a 

hatalmát. Mert amint a nép erre rájön, megundorodik tőle." - Harriet Martineau 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/336320943480949 

Van egy feltétlen erkölcsi alapelv, 

amiben minden épeszű és éperkölcsű 

magyar egyetérhet. Van egy olyan 

FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK, ami ha 

fennáll egy adott párt esetében, 

akkor arra a pártra soha többé, 

semmilyen körülmények között ne 

szavazz! Ez az első lépés az 

ERÉNYES politika felé. 

Ez a FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK 

pedig legyen az, amikor egy párt nem 

rögzíti az alapszabályában, hogy 

kormányra kerülve GARANTÁLJA 

A KÖZPÉNZEK TELJES ÉS 

TÉTELES FELTÉTLEN NYILVÁ-

NOSSÁGÁT AZ UTOLSÓ FORINTIG. Olyan pártra tehát ne szavazz, ami nem biztosítja a közpénzek 

feltétlen átláthatóságát! 
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Szerinted normális, hogy nem nyilvános a közpénzek tételes felhasználása az utolsó forintig? 

Normális, hogy tényfeltáró újságírók ádáz küzdelme kell ahhoz, hogy egyesével beszerezzék a közpénz 

(a mi pénzünk) felhasználásának módját külön-külön ügyenként? Nem is győzik. Szélmalomharc. A 

Fidesz gyorsabban lopja a közpénzt, mint ahogy lépést lehetne vele tartani. Másrészt a közérdekű 

adatigényeket rendre elutasítják, és a maffiaállam még bírósági ítéletek ellenére sem hozza 

nyilvánosságra egyes esetekben a közpénzünk sorsát. 

A közpénz felhasználásának eltitkolása kizárólag annak áll érdekében, aki lopja. A nemzetnek ez nem 

érdeke. Ha a politikusok észrevétlenül lophatják a közpénzt, az NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, 

mert a nemzet fejlődésére és túlélésére szánt közpénzt a magánvagyonukba sikkasztják ki. Ezt a 

gyalázatot kizárólag olyan ember nézi el egy pártnak, aki ERKÖLCSI IGÉNYTELEN vagy 

BŰNRÉSZES. 

Jelenleg egyetlen párt garantálja a közpénz bevételeinek és kiadásainak teljes és tételes feltétlen 

nyilvánosságát az utolsó forintig - a létesítő okiratában (alapszabályában) rögzítve: ez a Platón Párt. 

Mondj NEMet a bizniszpártokra! Mondj NEMet az önkorlátozást nem biztosító pártokra! Mondj 

NEMet azokra a pártokra, amik az alapszabályukban nem biztosítják a platóni erénygaranciákat. 

Azért nem vállalják ezt, mert a létesítő okiratba ütköző működés esetén az ügyészség végső soron 

felszámolhatná a pártjukat. Azaz jogilag számonkérhetőek lennének. Mint a Platón Párt.  

A bizniszpártok önmagukban hordozzák az önkény és korrupció csíráját. Jelenleg mind a 

kormánypárt, mind az ismert ellenzéki pártok is ilyenek. Szerintünk minden épeszű és éperkölcsű 

magyarnak egyet kell érteni abban, hogy van egy FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK, ami alapján egy pártnak 

semmilyen körülmények között nem szavazhatunk bizalmat. Ez a FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK olyan 

erős, hogy semmiféle pártsiker, ígéret vagy más hasonló dolog NEM KOMPENZÁLHATJA A 

HIÁNYÁT. 

Jelenleg a közpénz felhasználása nem átlátható, nem nyilvános, nem követhető, nem ellenőrizhető. 

Olyan ez, mint az IDIÓTÁK TÁRSASHÁZA, ahol a közös képviselő megbokrosodott, és eltitkolja, hogy 

mire költi a társasház közös pénzét, és milyen hiteleket vesz fel a társasház nevében. A társasházban 

lakó idióták pedig újra megválasztják, mert a közös képviselő csinált nekik egy focipályát a kertben. 

Hát ilyen országban akarunk mi élni? Ahol az ERKÖLCSI IGÉNYTELENEK sakkban tartják az 

ERÉNYES embereket, mert kaptak pár ezer forintot? 

Olyan országban élünk, ahol eltitkolja előlünk a hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség, hogy mennyi 

közpénz folyik be a közös kasszába, és onnan mennyi pénz pontosan mire és kinek megy el. Eltitkolják 

az állam által kötött szerződéseket. Ráadásul az ERKÖLCSI IGÉNYTELENEK arra készülnek, hogy 

újra ilyen pártot juttassanak kormányra. Hát nem analóg a helyzet ez az idióták társasházával? Pedig 

az informatikai lehetőségek egyszerűen lehetővé tennék egy bárki által lekérdezhető NEMZETI 

ADATTÁRHÁZ megvalósítását. A Platón Párt ezen is dolgozik. Az ERÉNY nevében. Legyen 

átláthatóság és tisztesség! AKÁRKI IS KORMÁNYOZ! 

Nem azt kérjük, hogy szavazz ránk. Azt kérjük, hogy ne szavazz csaló pártra! 

Az a párt, ami az állami szerződések nyilvánosságát és a közpénzek teljes és tételes átláthatóságát 

nem garantálja az alapszabályában, az egy erkölcsi fertő. Deklaráltan lopni akarnak. Egy erényes párt 

ugyanis semmit nem veszít akkor, ha Kormányra kerülve a közpénzzel tételesen, átláthatóan és 

tisztességesen elszámol a nemzet felé az utolsó forintig. Semmiféle gazdasági siker, semmiféle külső 
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fenyegetettség, semmiféle rezsicsökkentés, semmiféle családi támogatás, semmiféle ellenzéki 

összefogás nem lehet ÜRÜGY a közpénzek ellopására és egy önkényuralom kiépítésére. Sem jobbról, 

sem balról. NE SZAVAZZ olyan pártra, ahol a FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK fennáll! Ne nézd el akár 

egyetlen nemzeti forintunk ellopását se! Egyik pártnak se! Ne legyél ERKÖLCSI IGÉNYTELEN! 

Legyen legalább egy elvárásod a pártoddal szemben! Ha fennáll a FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK, ne 

szavazz rá! 

Mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! Csatlakozz csapatunkhoz! 

Erénytelen Ellenzéki Egyveleg 
2017.09.03. 

"Az őszinteség a legjobb politika. A szívekbe kell elültetni. Így az élet igaz értelme felemelheti a 

politika tónusát is, amíg a közjogi és a magánéleti becsület eggyé nem válik." - Margaret Fuller 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/337280876718289 

Gulyás Márton összehozta: 8 

pártvezető állt közös színpadra, 

hogy megerősítsék: egyik pártja sem 

vállal semmiféle erénygaranciát, 

sem önkorlátozást. Még egy ilyen 

erkölcsi és jogállami válság ellenére 

sem, amibe nemzetünk az önjelölt 

önkényurunk jóvoltából belesod-

ródott.  

Ez a 8 pártvezető az, akik a nemzet 

erkölcsi megtisztulását hátráltatják. 

Ők azok, akik kiállnak a színpadra, 

és közlik: "A jelenlegi rendszer nem 

jó, de mi sem kínálunk erköl-

csösebbet, sem erényesebbet. Csak 

MÁSHOGY UGYANAZT." Kijelen-

tik: "Mi sem vállalunk semmiféle 

önkorlátozást, sem jogilag számon-

kérhető erénygaranciákat, csakúgy, mint a Fidesz." Ezt üzenték meg a színpadon. Jegyezd meg ezeket 

a neveket: 

- Karácsony Gergely: Párbeszéd Magyarország; 

- Juhász Péter: Együtt; 

- Hadházy Ákos: Lehet Más a Politika (LMP); 

- Gyurcsány Ferenc: Demokratikus Koalíció (DK); 

- Fodor Gábor: Magyar Liberális Párt (MLP); 

- Bokros Lajos: Modern Magyarország (MoMa); 

- Molnár Gyula: MSZP; 

- Orosz Anna: Momentum. 

Mindegyik tud a Platón Párt működéséről, hiszen mindet megkerestük év elején azzal, hogy vállalják 

be az erénygaranciákat. Ennek tudatában is kerülik a témát. Rosszhiszeműen. 
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Ők azok, akik még a FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK megszüntetését sem vállalják pártjukban, azaz nem 

garantálják az alapszabályukban, hogy kormányra kerülve haladéktalanul biztosítják a KÖZPÉNZ 

forrásainak és felhasználásának TELJES és TÉTELES feltétlen átláthatóságát és nyilvánosságát. 

Mindegy ki kormányoz, csak számoljon el a közpénzzel. Ha még ezt sem garantálják, akkor mit képzel, 

aki rájuk szavaz? Lehet ígérgetni fűt-fát, de ha újra nem látja a nemzet a közpénz sorsát, akkor újra 

háborítatlanul lehet azt majd fentről lopni. Egy erényes pártnak semmi vesztenivalója nincs azzal, ha 

nyílt lapokkal játszik. Ám a bizniszpártok és a maffiapártok csak sunnyogva és titkolózva tudnak 

játszani. Mint ők. 

Ők azok, akik a jogilag számonkérhető erénygaranciák közül egyetlen egyet sem vállalnak. Még az 

erkölcsi és jogállami fertő ellenére sem: 

* Képviselőiket nem engedik bármikor visszahívni a szavazók által (így háborítatlanul lophatják a 

közpénzt egy fekete bárányon keresztül). 

* A közpénzből osztott, a pártoknak járó állami támogatásokról egyik sem mond le karitatív célra (így 

kifejezve a közpénzhez fűződő viszonyukat). 

* Egyik sem tiltja, hogy a pártjukhoz köthető vállalkozások induljanak közbeszerzéseken, állami 

megrendeléseken, hazai vagy EUs pályázatokon (így lehetővé teszik a korrupciót). 

* Tagjaik nem tesznek hivatási esküt (így az erénytelenek is hozzájuk tömörülnek). 

* Pártjuk zárt és átláthatatlan, nem teszik nyilvánossá szerződéseiket, bankszámlakivonataikat, 

számláikat, partnereiket, támogatóikat, pénzügyeiket (így nem láthatjuk, hogy milyen milliárdos áll 

a hátterükben). 

* Nem vállalják, hogy kerülik a pártfegyelmet, azaz nem tiltják, hogy a párt a képviselőit utasítsa (így 

a pártokráciát erősítik). 

* Nem biztosítják, hogy tagjuk miniszterelnökként maximum négy évig lehet megszakítás nélkül 

miniszterelnök (így lehetővé teszik egy új személyi kultusz kialakulását). 

* Nem biztosítják, hogy pártjuk maximum két kormányzati ciklusig lehet megszakítás nélkül 

kormányoldalon (így lehetővé teszik egy újabb hosszú önkényuralmi zsarnokság létrejöttét). 

* Nem tiltják, hogy képviselőik hozzátartozóikat alkalmazzák (így lehetővé teszik a közpénz 

kiszivattyúzását nyeretlen rokonaiknak). 

* Közgyűlés helyett küldöttgyűlést alkalmaznak (így a saját tagjaikat is az orruknál fogva vezetik). 

Ez a 8 ellenzéki párt tehát semmiféle önkorlátozást, semmiféle jogilag számonkérhető erénygaranciát 

nem vállal. Semmiféle erkölcsi javító szándék nincs bennük. Ez egy Erénytelen Ellenzéki Egyveleg. 

MÁSHOGY UGYANOLYAN mind, mint a Fidesz, csak jobban ki vannak éhezve a közpénzre. Éppen 

a Platón Párt ellentétei.  

Köszönjük Erénytelen Ellenzéki Egyveleg! Köszönjük Gulyás Márton! Ettől aztán tényleg erényesebb 

lesz a politika, és tényleg minőségi változás várható (újra MSZP, újra Gyurcsány, újra Bokros csomag, 

liberális nemzetkorcsosodás, stb.). Bár a Jobbik kimaradt ebből az egyvelegből, de ők sem vállalnak 

semmiféle önkorlátozást, sem az erénygaranciákat. Szégyen és gyalázat. Erkölcsi fertő. 

Ennél többet érdemel a magyar. Jól tudjuk: ezeknek a pártoknak a mivoltával ellentétes az 

önkorlátozás, hiszen mind bizniszpártok. Az erény ellentétei. Másrészt már nem is tudnák az 

erénygaranciákat hitelesen vállalni, hiszen önként nem tették elsőre. Ki fognak kopni a köztudatból 

a polgárok erkölcsi felismerésével. Úgy gondoljuk, hogy óriási ERKÖLCSI IGÉNYTELENSÉG kell 

ahhoz, hogy valaki ilyen pártra szavazzon. Helyette gondolkozz! 
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Bal vagy jobb? 
2017.09.05. 

"A szél irányát nem tudod megváltoztatni, de a vitorlád irányát hozzá tudod igazítani" - Jimmy Dean 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/338295746616802 

Bal vagy jobb oldali a Platón Párt? 

Kérdezitek sokan tőlünk. Válaszunk: 

2018-ban nem a jobb oldalt, nem a 

bal oldalt, hanem a sötét oldalt kell 

legyőznünk, ezért mi a jó oldalon 

állunk. Az erény pártján. És ezt nem 

értik egyesek. Nem tudnak 

megszabadulni a mesterséges és 

megosztó jobb és bal oldal 

szemellenzőjétől. Ezt a megosztásra 

találták ki. Elmagyarázzuk miért: 

Egy autóversenyzőtől megkér-

deznéd, hogy ő jobbra kanyarodik-e 

mindig vagy inkább mindig balra? 

Ha megkérdeznéd, idiótának nézne. 

Azt válaszolná, hogy előre nem határozza el, hogy jobbra vagy balra fog kanyarodni, hanem arra fog 

kanyarodni, amerre kell ahhoz, hogy a versenyt megnyerje. Csak egy idióta autóversenyző dönti el 

előre, hogy merre fog mindig kanyarodni. 

Egy épeszű embertől megkérdeznéd, hogy ő mindig a jobb agyféltekéjét használja-e vagy inkább 

mindig a balt? Ha megkérdeznéd, idiótának nézne. Azt válaszolná, hogy ha matek feladatot old meg, 

akkor a balt, ha pedig írni, festeni vagy rajzolni szeretne, akkor pedig a jobbat használja. Mindig úgy, 

hogy sikerrel járjon. Csak egy idióta nem használja mindkét agyféltekéjét. 

Egy sakkmestertől megkérdeznéd, hogy melyik megnyitást fogja használni a tornán, mindig a Caro-

Kann védelmet vagy mindig a Nimzo-Indiai védelmet? Ha megkérdeznéd, idiótának nézne. Azt 

válaszolná, hogy ha az ellenfél E4-el kezd, akkor például a Caro-Kann védelmet, ha pedig D4-el kezd, 

akkor a Nimzo-Indiai védelmet. Mindig úgy, hogy nyerjen. Csak egy idióta mondja meg előre, hogy 

milyen megnyitást és stratégiát folytatna mindenáron. 

Ezek után egy párttól megkérdeznéd, hogy jobb vagy bal oldali? Felejtsd el ezt a mesterséges 

megkülönböztetést. Ne skatulyázd be magad egyik vagy másik dobozba! Ennél sokkal több vagy. Ne 

hagyd magad megosztani! Ha kérdezik, hogy jobb vagy bal oldali vagy, akkor válaszold, hogy a jó 

oldalon állsz. Jobb vagy bal oldal nincs, csak sötét oldal. Ami igyekszik megosztani a társadalmat.  

A Platón Párt csapata úgy gondolja, hogy erényes politikusok, akik a munkájukat hivatásként végzik, 

az adott helyzetben mindig az optimális megoldást tudják választani a nemzet számára, hiszen nem 

függenek önző és zsarnoki pártérdekektől. Az erényes politikusok nem tudják megmondani előre, hogy 

mit fognak dönteni, hiszen az a probléma jellegétől függ. Csak azt garantálják, hogy erényesen fognak 
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dönteni a nemzeti közérdek javára. Ha a nemzet túlélése így kívánja, akkor ilyen intézkedést hoznak, 

ha pedig a nemzet túlélése amúgy kívánja, akkor amolyan intézkedést hoznak. A lényeg a 

kiszámíthatóság: mindig erényesen döntenek, nemzeti erkölcsi erényességgel.  

Csak egy idióta párt határozza el előre, hogy ő mindig jobb vagy mindig bal oldali intézkedést fog 

hozni. A felmerülő társadalmi és gazdasági problémák nem jobb vagy bal oldaliak. Egyiket így, 

másikat úgy célszerű kezelni. A deklaráltan jobb vagy bal oldali pártokat már eleve megköti, hogy 

nekik szerepükből adódóan csak így vagy csak úgy lehet dönteni. Az ilyen versenyzők a jobbkanyarnál 

is balra fordulnak. Ez a nemzet kárára megy. Egy párt neve vagy önpozícionálása nem lehet alapja a 

változatos kihívásokra adott válaszoknak. Kormányozni ésszel kell. Adaptívan. A túlélés és a nyerés 

által vezérelve. Néha jobbra, néha balra. Ahogy a nemzet és a magyarok számára a legjobb.  

És még mielőtt beírnád, hogy ez nem lehetséges, mert előre mindig el kell dönteni, hogy melyik 

társadalmi osztályt favorizáljuk, eláruljuk, hogy ezt a kérdést már optimálisan megválaszolta Rawls 

1971-ben, és mi ehhez tartjuk magunkat: Két elv kell a társadalmi igazságossághoz: 1) Egyenlő jogok 

és lehetőségek mindenkinek. 2) A társadalmi ellentétek addig feszíthetőek a felsőbb népréteg előnyére, 

amíg a döntések hozományaként az alsóbb néprétegek arányaiban a legjobban profitálnak. Ha 

végiggondolod, ez éppen azt mondja, hogy egyszerre jobb és bal oldali politika az optimális, ami egy 

közérdekű hasznosságot maximalizál. Úgy tartja fenn az optimális társadalmi egyenlőtlenséget, hogy 

ezzel nem töri le a gazdagot, és nem hagyja elveszni a szegényt. Meglep, hogy van optimális megoldás?  

Független miniszterelnököt? 
2017.09.07. 

"Erkölcsi és intellektuális függetlenség nélkül nincs támpont a nemzeti függetlenséghez." - David 

Ben-Gurion 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/338812426565134 

Pártfüggetlen miniszterelnököt 

2018-tól? Nem is annyira furcsa, 

mint amilyennek első olvasatra 

gondolod. Sőt, egyenes következmé-

nye a 106 mozgalomnak. Értelmes 

válasz az erkölcsileg züllött pártok-

ra. Ütős üzenet a pártokrácia ellen. 

2018-ban két X-szel kell szavaznunk: 

egy egyéni jelöltre és egy pártlistára. 

Egyéni jelöltként 106 képviselő, 

pártlistáról pedig 93 képviselő jut az 

Országgyűlésbe. Az egyéni képvise-

lők feladata a helyi érdekek képvise-

lete, a pártok feladata pedig az ideo-

lógiák képviselete országos szinten. 

Így áll össze a 199 képviselős 

Országgyűlés.  

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338812426565134
https://www.facebook.com/106mozgalom/?fref=mentions
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/338808653232178/?type=3


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    83 
 

Jelenleg mind a 199 képviselő pártkatona. Kizárólag pártokra bíztuk tehát a demokráciát, ami egyenlő 

azzal, mintha kecskére bíznánk a káposztát.Helytelenül a Házszabály azokat a pártkatonákat is 

függetlennek nevezi, akik bár párttagok, de egyik frakcióhoz sem tartoznak (lásd DK képviselői). Ők 

nyilván nem függetlenek. A tényleges független képviselők azok, akik nem tagjai egyik pártnak sem. 

A 106 egyéni képviselő akár mindegyike pártérdekektől mentes, erényes független képviselő is lehet. 

Őket hívjuk Jediknek. Ők a sötét oldal elleni küzdelem helyi képviselői. Ők tudják letörni a 

pártokráciát. Ők tudják függetleníteni a törvényhozó hatalmi ágat (az Országgyűlést) a végrehajtó 

hatalmi ágtól (a Kormánytól), ami alapvető jogállami garancia. Ők tudják visszahozni a politikába a 

helyi érdekek képviseletét. 

Ha a Jedik száma legalább 100 lesz az Országgyűlésben, akkor az erényes független képviselők 

abszolút többségbe kerülnek a pártkatonákkal szemben. Ez a feltétele egyébként a törvényhozás 

pártérdekektől való felszabadításának és helyi érdekképviselettel megerősített nemzeti közérdek alá 

rendelésének. Az egyéni képviselőknek a helyi érdekek képviselete lenne a feladata. Ám amiatt, hogy 

jelenleg az egyéni képviselők is pártkatonák, nincs helyi érdekképviselet. Megszűnt. Bármit bármikor 

bárhol bárkinek a torkán le tud tolni a Zsarnok a 130-valahány parlamenti csocsófigurájával, akik egy 

rúdra felhúzva mind arra dőlnek, amerre a Zsarnok elrendeli. A pártvezérek a pártfegyelmet arra 

használják, hogy a képviselőik önállóan nem gondolkozva az ő akaratukat teljesítsék. 

Legalább 100 Jedi jelenlétével a miniszterelnök megválasztásával kapcsolatban egy fontos 

következmény rajzolódik ki. A miniszterelnököt az Országgyűlés választja meg a Köztársasági Elnök 

javaslatára. A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének 

szavazata szükséges. A független képviselők definíció szerint pártfügetlenek. Ha ezek a Jedik 

valamelyik párt rajongói lennének, akkor abban a pártban lennének, és nem függetlenként 

indulnának, azaz nem lennének Jedik. A Jedik a miniszterelnök megválasztásakor olyan 

miniszterelnök-jelöltre, aki pártkatona, nem fognak szavazni. Pártkatona tehát nem lesz 

miniszterelnök ebben a helyzetben. Marad az, hogy a Jedik közül választ az Országgyűlés 

miniszterelnököt. 

Véleményünk szerint ez lehet a racionális válasz a pártokráciára, és az erkölcsileg tarthatatlan pártok 

önkényétől való megszabadulás igényére. De vitázzunk a témáról! Egyelőre nem állít saját miniszter-

elnök-jelöltet a Platón Párt. Mi független miniszterelnököt szeretnénk az erényes Jedik közül. Nem 

pártkatonát. A pártok megosztanak, a végrehajtó hatalmi ág azonban nem lehet megosztó. Széchenyi 

István is független politikus volt. Érted már a jelentőségét? Pártkatonából nem lesz Széchenyi. 

Ahhoz, hogy a szavazók bizalmat adhassanak a független képviselő-jelölteknek, ezeknek a jelölteknek 

erénygaranciákat érdemes biztosítaniuk, mert máskülönben nem szavaznak rájuk az erkölcsi 

elvárásokkal rendelkező szavazók. Biztosítaniuk érdemes, hogy a szavazóik által bármikor 

visszahívhatóak. Biztosítaniuk érdemes, hogy pártkatona-miniszterelnök-jelöltet nem szavaznak meg 

az Országgyűlésben. További olyan erénygaranciákat érdemes vállalniuk, amit a kapcsolódó 

cikkünkben szedtünk össze "Milyen a jó Jedi" címmel. 

Érted már, hogy a hatályos választási törvény mellett is van békés jogi út az elnyomó zsarnoki önkény 

megdöntésére és a csöbörből-vödörbe helyzet elkerülésére is? A hatalomváltást úgy kell levezényelni, 

hogy a Fidesz úgy veszítse el befolyását a politikában, hogy közben nem egy Erénytelen Ellenzéki 

Egyveleg karjaiba rohanunk, ami MÁSHOGY UGYANAZ, mint a Fidesz. Hiszen e pártok egyike sem 
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biztosít önkorlátozást, egyike sem biztosítja a platóni erénygaranciákat az alapszabályában, így 

jogilag nem számonkérhetőek. Tehát mi mást is várhatnánk tőlük, mint amit eddig produkáltak? 

Független miniszterelnököt 2018-tól? Írd meg a véleményedet! Egy másik alternatíva lehet még a 106 

Jedi esetén, hogy a Platón Párt miniszterelnök-jelöltjét szavaznák meg, ha erre lenne igény. Állítsunk 

miniszterelnök-jelöltet? Vagy legyen a miniszterelnök Jedi? Várjuk a véleményeiteket.  

Hol a többség? 
2017.09.07. 

"A politikai gépezet győzedelmeskedik, mert egy szervezett kisebbség áll szemben a megosztott 

többséggel." - Will Durant 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/338922726554104 

Osztálykirándulás! Az iskolaigaz-

gató (igazságszolgáltató hatalmi ág) 

is jóváhagyta. János bácsi az osztály-

főnök (Köztársasági Elnök). Izgatott 

az egész osztály (nép). Az iskolai 

biztonsági őr (főügyész) szabadságra 

mehet. A szülők közössége (Európai 

Unió) befizette az osztálypénzt (köz-

pénzt) az osztálynak (országnak).  

Eljött az őszi hosszú hétvége, lehet 

kirándulni menni. Van is sok pénz az 

osztálykasszában (350.000 Ft). 

János bácsi felajánlja, hogy a tanu-

lók dönthetik el, hogy hova utaz-

zanak három napra (demokrácia).  

Az egyik tanuló, Viktorka (Orbán), már régóta várta ezt a nagy napot. Mivel elfogyott a zsebpénze. Őt 

nem a kirándulás vonzotta. Nem ám. Hanem a zsé. Az osztálypénz minél nagyobb részének 

megszerzése. Apjával, az öreg Győzővel már régóta beszélték, hogy lesben kell állni, mert az 

osztálykirándulás (közügyek) nagy biznisz lesz. Tokajba kell valahogy eltéríteni az osztályt (népet), a 

saját szőlőültetvényükre. Beavatták a tervükbe Zsoltikát is, Viktorka jó barátját. 

Viktorka bedobta az osztályfőnöki órán, hogy az osztályban először is őrsöket (pártokat) kellene 

létrehozni, mondjuk hármat (oszd meg, és uralkodj). Helyes! Bólogatott János bácsi. Az osztály (nép) 

így most három táborra szakadt. Három őrs valamelyikébe osztottak be minden gyereket. Namost 

akkor válasszunk őrsvezetőket! Mondta Viktorka. Helyes! Bólogatott János bácsi. Én leszek a Fidesz 

őrs vezetője! Kiáltott fel Viktorka. Én meg a KDNP őrs vezetője! Rikkantott fel Zsoltika, Viktorka 

egyik legjobb barátja. A harmadik őrs csak veszekedett, vezetőt nem tudtak választani maguknak, így 

Viktorka kijelölte Mórickát a harmadik őrs, az EEE őrs vezetésére. Helyes! Bólogatott János bácsi. 

Most pedig szavazzunk, hogy hová menjünk kirándulni! Javasolta Viktorka. De ne szavazzon 

mindenki (közvetlen demokrácia), mert az úgy nem lesz jó! Az kezelhetetlen. Szakértett Viktorka. 
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Szavazzanak inkább csak az őrsvezetők! Azok úgyis reprezentálják az őrsükben lévő tanulókat, így 

mindenki reprezentálva lesz az osztályból. Javasolta Viktorka. Helyes! Bólogatott János bácsi. Felállt 

Viktorka (Fidesz őrs), Zsoltika (KDNP őrs) és Móricka (EEE őrs), mint a szavazásra jogosultak. Na? 

Akkor ki mire szavaz? Kérdezte János bácsi a három őrsvezetőt (pártokrácia). Viktorka: Tokajba 

menjünk a szőlőbe! Zsoltika: Tokajba menjünk a szőlőbe! Móricka: Menjünk Egerbe a várba! Nyert a 

tokaji szőlőültetvény, kétharmadnyi szavazattal. Zárta le a szavazást János bácsi.  

Az osztályban mormogás hallatszott. Érthető. Eddig minden évben a tokaji szőlőültetvénybe mentek 

ősszel kirándulni. Már hánytak a tanulók a gondolatától is. Csend legyen! Mordult fel János bácsi. 

Viktorka is közbeszólt: A szabály az szabály. Mindenkinek megvolt a lehetősége a saját őrsében 

kifejteni a gondolatait, a végén pedig az őrsvezetők igazságos szavazással meghozták a döntést. Ennél 

demokratikusabb eljárást nem lehet elképzelni (képviseleti demokrácia)! Jelentette ki Viktorka. 

Helyes! Bólogatott János bácsi. 

Megrendelték a buszt, meg is érkezett. Győző bácsi (Viktorka apja) vezette. A buszban nagy 

elégedetlenkedés és morajlás volt. Csendet! Nehogy bajotok essen (maffia, titkosszolgálat)! Sandított 

Viktorka az őrse tagjaira. Kövessétek az őrsfegyelmet (pártfegyelmet)! Vicsorította Viktorka. Ha 

követitek az őrsfegyelmet, akkor kaptok nyalókát. Biggyesztette oda Viktorka az őrsének. Csendet! 

Csattantotta Zsoltika az őrsének. Ha csendben maradtok, kaptok Ti is nyalókát. Móricka és őrse (az 

EEE őrs: Erénytelen Ellenzéki Egyeveleg) egymás között halkan vitatkoztak: Abádszalókra! Javasolta 

az egyik. Nem! Kecskemétre! Mondta egy másik. Miskolcra! Mondta egy harmadik. Hülyék vagytok? 

Ópusztaszerre kell menni. Mondta még valaki. Végül elindult a busz. Természetesen Tokajba. 

A program szőlőszedés volt Győző bácsi birtokán. Azt kellett játszani, hogy mind a harminc tanuló 

leszüretel egy-egy hektár szőlőt három nap alatt. Volt olyan gyerek, aki elhányta magát. Győző bácsi 

az utolsó napon elkészítette a számlát: 500.000 Ft. Az osztálynak csak 350.000 Ft-ja volt a kasszában. 

Nem baj, a többit majd utólag beszedik a szülőktől, és átutalják nekem. Mondta Győző bácsi. Csak a 

jegybanki alapkamat kétszeresét számítom fel. Átadta a számlát János bácsinak, aki bólogatott.  

Két hét múlva a szülői értekezleten az egyik szülő (Németország) felvetette, hogy túl drága volt a 

kirándulás, és szeretné megnézni a számlákat, hogy mire ment el a pénz (nemzetközi korrupcióellenes 

vizsgálat). Móricka apukája is jelezte, hogy ő is szívesen látná a kimutatást. Győző bácsi hangosan 

kijelentette a többi szülőnek, hogy a számlák nem nyilvánosak, mert üzleti titkok. Meg egyébként is: 

aki kéri a számlát, az biztos be akar telepíteni az osztályba tíz oláh-zulu gyereket. VÉDJÜK MEG AZ 

OSZTÁLYT AZ OLÁH-ZULU GYEREKEKTŐL! Kiabálta Győző bácsi. Egyébként is. 150.000 Ft 

pótbefizetésre van szükség a szülőktől, mert tartozást halmozott fel az osztály. 

Mikike, az egyik tanuló, gondolt egy bátrat, és elment az iskolaigazgatóhoz, hogy az szolgáltasson 

igazságot, hiszen a költségkimutatás nem lehet titkos. A folyosókon a "VÉDJÜK MEG AZ OSZTÁLYT 

AZ OLÁH-ZULU GYEREKEKTŐL!" plakátok voltak kihelyezve. Mikike igazság helyett egy nagy 

pofont kapott az igazgatótól. A biztonsági őr csak intett Mikikének, hogy kotródjon innen, semmi 

keresnivalója sincs itt, tudja hol a helye. A következő szülői értekezletre néhány szülő behívatta az 

iskolaigazgatót is és a biztonsági őrt is. Egyik sem tudott semmi jogsértésről, így a szülők végül 

hazamentek. Másnap buli volt Győző bácsi pesti lakásában. János bácsi, az igazgató és a biztonsági őr 

buliztak egy jót. János bácsi 70.000 Ft-ot, az igazgató 100.000 Ft-ot, a biztonsági őr 50.000 Ft-ot kapott 

Győző bácsitól. Mindenki meg volt elégedve. Másnap Győző bácsi megvette a 20 db nyalókát is összesen 

400 Ft-ért. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    86 
 

Hatalom és bizalom útjai 
2017.09.08. 

"A látszat nem mindig fedi a valóságot. A látszat már sokakat megtévesztett." - Phaedrus 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/339087059871004 

Egy Lüshun-ban tanuló zen 

tanítvány a nyári szünetben meg 

akarta látogatni a nagymamáját, aki 

az öböl túloldalán, Longkou-ban 

lakott. Szárazföldön túl nagy kerülő 

lett volna az út az öböl 

megkerülésével, és sokáig tartott 

volna. A tanítvány ezért lement a 

tengerhez. Az öböl túloldalán szabad 

szemmel látható módon is derengett 

a szárazföld. A tanítvány leült a 

tengerpartra gondolkozni. 

A tenger nyugodt és tükörsíma volt. 

Egyszer csak megszólalt a tenger: Gyere velem tanítvány! Sose félj! Engem válassz a szárazföld 

helyett! Látod milyen csendes és nyugodt vagyok! Rajtam szépen át tudsz úszni a nagymamádhoz.  

A tanítvány engedett a csábításnak. Levette a papucsát, belesétált a lágy és nyugodt tengerbe, majd 

elkezdett úszni a túlpartra. Egy ideig szépen haladt. Aztán egyre nagyobb hullámok jöttek, amik 

visszafelé taszították a tanítványt. Egyre nehezebben tudott úszni. Egyre jobban kellett küzdenie a 

korábban csendes vízzel. Végül szélvihar tört ki, és a tenger elkezdett tajtékzó hullámzással 

háborogni. Csak úgy dobálta a rettegve sodródó tanítványt fel és le, aki magatehetetlenül vergődött a 

hullámokban. Csapkodtak az erősebbnél erősebb hullámok. Jobbról is és balról is. A tanítvány nem 

tudott tovább úszni. Elvesztette az eszméletét. Betemették az elementáris hullámok. 

Kicsit később a mester megtalálta a parton az eszméletlenül fekvő tanítványt. Ott, ahol az a papucsát 

korábban levette. Sikerült felélesztenie. A tanítvány elmesélte a történetét a mesternek. 

- Mester! A tenger olyan nyugodt, csendes és hívogató volt. Ezért döntöttem úgy, hogy nem a hosszú 

szárazföldi kerülőutat választom, hanem a rövidebb tengeri utat. Miért csapott be a tenger? 

- A tenger mindig nyugodt és csendes. Ám a szél hatalma alatt áll. A szél, ha akarja, könnyen fel tudja 

korbácsolni a tengert. Nem a tenger csapott be fiam. Te csaptad be önmagadat. Mert olyanban bíztál, 

ami felett másnak van hatalma. 

- Mit tegyek akkor mester? 

- Kerüld azokat, akik felett másnak van hatalma! Ha a szárazföldön mész, lehet, hogy tovább tart, de 

a szárazföld felett nincs a szélnek hatalma. A szárazföld a széltől FÜGGETLEN. MEGBÍZHATÓ. 

Ezért még ha hosszabb is az út rajta, de rajta keresztül célba érsz. 

Politikai tanulság: 2018-ban egyéni jelöltre is és pártlistára is kell majd szavaznunk. Egyéni jelöltként 

106, pártlistáról pedig 93 országgyűlési képviselő jut az Országgyűlésbe. Azt javasoljuk, hogy az egyéni 
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jelölt esetében ne szavazz pártkatonára! Ő a tenger, ami először csendesnek és megbízhatónak tűnik. 

Ám másnak hatalma van felette. Megbízhatatlan. Kiszámíthatatlan. A pártfegyelem miatt ugyanis 

egy pártkatona nem a Te érdekeidet és nem a választókerületének megfelelő helyi érdekeket fogja 

később képviselni, hanem a pártvezérét, és a párt mögött álló maffiacsaládok érdekét. Az egyéni 

képviselő esetében ezért szavazz erényes független képviselőre (Jedire). Ha jól választasz, akkor olyan 

független képviselőd lesz, aki felett senkinek nincs hatalma. Aki valóban független. Erkölcsileg és 

intellektuálisan is. Ilyenre szavazz! Így érhetsz csak célba. Pártkatonákkal egyáltalán nem. A 

pártkatonák egy rúdra felfűzött csocsófigurák, akik arra dőlnek, amerre felülről mondják nekik. 

Bábuk. Az önkényuralom statisztái. A múlt rá a bizonyíték. Széchenyi István (aki szintén független 

volt) pedig a követendő út. A függetlenség útja. Pártkatonából nem lesz soha új Széchenyi. Független 

Jediből még lehet. Az erényes ember felett senki másnak nincs hatalma. 

Ahhoz pedig, hogy lehessen is Jedikre szavazni 2018-ban, minél több erényes és független embernek 

fel kell állnia, és ki kell állnia az élre. Ha erényes vagy, legyél Jedi! Erre az esetre fenntartunk egy 

nyilvános információs csoportot 106 Jedi néven. A Platón Párt nem befolyásolja ezeket a független 

Jediket. Mi a pártpolitikában képviseljük a nemzetegyesítő ideológiát, az ERÉNY politikáját. Így lesz 

egy erényes párt is az Országgyűlésben. Ha nem leszel Jedi, akkor csatlakozz hozzánk tagként! Legyél 

Te is garancia arra, hogy az erény pártja azt teszi, amit az erényesség megkövetel! 

Az erény legyen veletek! Az ügyünk nevében számítunk rá, hogy megosztod a cikkeinket 

ismerőseidnek is. 

Szalámitaktika 
2017.09.17. 

"Az erény olyan, mint a vírus, ami szezonálisan fertőz. Katasztrófákkal szembesülve a nagylelkűség 

sokszorozódik meg. Zsarnoksággal szembesülve a bátorság sokszorozódik meg." - Nancy Gibbs 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/342465992866444 

Sokszor kifogásolják az ellenzéki 

pártokkal szimpatizálók, hogy 

egyedül tevékenykedünk. Miért nem 

fogunk össze az ellenzéki pártokkal? 

Kérdezik. Szerintük a jelenlétünkkel 

csak az ellenzéket szalámizzuk, azaz 

felaprózzuk az ellenzéki tábor 

szavazóit. Ezzel viszont szerintük a 

Fidesznek kedvezünk, mivel a Fidesz 

2 millió szavazója egységesen 

szavaz, így a maradék szervezetlen 

és megosztott 8 millió magyart 

sakkban tudja tartani. Ezért többen 

a Fidesz segédpártjának tartanak 

minket. Velük próbáljuk megértetni 

a kijózanító valóságot. 
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A mi szalámitaktikánk a következő: emberről emberre, családról családra, házról házra, városról 

városra, választókerületről választókerületre, megyéről megyére meg kell értetnünk mindenkivel: az 

erénygaranciákat az alapszabályukban nem biztosító pártokra szavazni erkölcsi igénytelenség. Olyan 

pártra szavazni tilos, ahol még a Feltétlen Kizáró Okot sem hajlandóak megszüntetni. Bizniszpártra, 

maffiapártra szavazni erkölcsi igénytelenség. Ilyen pártra a jövőben csak az szavaz, aki bűnrészes, 

vagy aki erkölcsi igénytelen. Szalámizzuk fel az erénytelen pártok éltetőit! Értessük meg velük közös 

fellépéssel egytől egyig, hogy erénytelen pártokkal nem lesz változás. 

Tevékenységünk kezdetén kidolgoztuk az erénygaranciák rendszerét. Úgy látjuk, hogy ezeknek a 

garanciáknak a pártokkal történő betartatása szükséges feltétele egy erényes politikai rendszernek és 

a jogállamnak. Ezek nélkül láttuk, hogy eddig mi történt. Mindegy melyik oldal volt hatalmon. Vagy 

nem ment a szekér, és ellopták, ami rajta volt, vagy ment a szekér, és ellopták, ami rajta volt.  

Ha megköveteljük a pártoktól az erénygaraciák betartását, akkor valódi változás jöhet. A Platón Párt 

elsőként és egyetlen pártként az alapszabályában biztosítja az erénygaranciákat. Ezzel jogilag 

számonkérhetővé válik, mivel egyik jogi személy sem működhet a létesítő okiratával ellentétes módon. 

Így ha nem tartanánk be az ígéreteinket, akkor bárki kérhetné az ügyészségen a jogsértő állapot 

megszüntetését, és végső soron a pártunk felszámolását. A többi párt éppen ezért nem vállalja az 

erénygaranciákat az alapszabályában. 

Az erénygaranciák kidolgozása után megkerestünk minden ismert ellenzéki pártot, hogy vállalják be 

ők is ezeket a platóni erénygaranciákat. Egyik sem tette. Innentől kezdve minden ismert párt az 

ellenségünkké tette magát. Nem mi tettük őket az ellenségeinkké. Mi partnerséget ajánlottuk. Ők 

azonban ezt nem fogadták, így ők tették magukat az erény pártjának ellenségeivé. 

Szerintünk valódi ellenzék nincs, mert ők is részei annak a pártkartellnek, ami arra irányul, hogy a 

közpénzt el lehessen lopni, akármelyik oldal is kerül hatalomra. Emiatt úgy gondoljuk, hogy egy 

erénygaranciákat nem biztosító pártokból álló Erénytelen Ellenzéki Egyveleg semmiféle érdemi 

változást nem hozhat a politikába. Semmi értelme egy veszett kutya helyett 10 veszett vérebet a 

Parlamentbe juttatni. Éppen ezért nem támogatjuk a jelenlegi helyzetben az arányos választási 

rendszert sem. Erénytelen pártokból még arányosan sem akarunk látni egyet sem az 

Országgyűlésben. 

Egyik ellenzéki párt sem kampányolt a Platón Párt megjelenése előtt a közpénzek teljes és tételes 

átláthatóvá tételével az utolsó forintig. Egyik ellenzéki párt sem vállalta fel a küzdelmet a káros 

pártokrácia ellen azzal, hogy a 106 egyéni képviselői helyre ne pártkatonát, hanem erényes független 

képviselőt (Jedit) juttassunk. Egyik ellenzéki párt sem mondott le a pártoknak járó állami 

támogatásról karitatív célra, ahogy mi ezt már a kezdetek kezdetén vállaltuk. Egyik ellenzéki párt 

sem vállalt önként semmiféle erénygaranciát vagy önkorlátozást.  

A Fidesz a Platón Párt ellensége, ám az Erénytelen Ellenzéki Egyveleg úgyszintén az ellenségünk. 

Ezekben a pártokban a pártberendezkedés szintjén hiányzik az erény. Márpedig így csak idő kérdése, 

hogy kibújjon a szög a zsákból. Egykutyák. Még a Feltétlen Kizáró Okot (a közpénzek 

átláthatóságának nem biztosítása) sem szüntetik meg magukban. Mit vár az, aki rájuk szavaz, ha még 

ezt az egyetlen alapvető erkölcsi alapelvet sem hajlandóak ezek a pártok vállalni?  

Egy történelmi korszakváltás tanúi lehetünk. Erkölcsi felismerés zajlik. Megjelent az első olyan párt, 

ami jogilag számonkérhető erénygaranciákat biztosít, és ennek a pártnak a fényében minden más 
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ismert párt meztelen. Világossá vált ugyanis mindenkinek, hogy eddig valódi válsaztási lehetőség nem 

is volt, hiszen csak erénytelen pártra lehetett szavazni. Mi azonban üzenjük: VAN ERÉNY! Az erény 

legyen veletek! Az ügyünk nevében számítunk rá, hogy megosztod a cikkeinket ismerőseidnek is. 

Horogra akadsz 
2017.09.18. 

"A tömegmanipuláció idején az igazság hangoztatása forradalmi tettnek minősül." - George Orwell 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/342761482836895 

A horgok már lógnak a víz alatt. Az 

egyik jobbra áll, a másik balra. Van 

jelentősége? A szerencsétlen halak 

valamelyikre végül ráharapnak. Az, 

hogy melyik horogra harapnak rá, 

teljesen mindegy az eredmény 

szempontjából. Horogra akadnak. 

Ez a lényeg. A pártok mögötti 

maffiacsaládok már mind tartják a 

horgászbotjaikat a vízbe. Addig 

incselkednek a horgaikkal, hogy Te 

végül valamelyikre úgyis ráharapsz. 

Horogra akadsz. Ezután pedig 

megnyúznak. Mint eddig. Ez kell? 

Mit jelent számodra, hogy a tömegmédia már a maffiacsaládok és a közpénz-dinasztiák tulajdonában 

van? Belekalkulálod-e ezt a faktort a döntésedbe, mielőtt 2018-ban elmész szavazni? Index, Origo, 444, 

24, 888, stb. Melyiket olvasod? M1, M2, RTL, TV2, ATV ,stb. Melyiket nézed? Amikor ezeket olvasod 

és nézed, átgondolod-e, hogy ezek a csatornák politikai szűrők? Átgondolod-e, hogy gyakorlatilag 

minden médium valamilyen pártérdekeket szolgál végső soron? Meglep a Momentum kezdeti 

széleskörű index.hu-s lefedettsége? Természetesnek veszed, hogy csak 5-6 párt jelenik meg ezeken a 

tömegmédia csatornákon? 

Belegondoltál-e már valaha abba, hogy lehet, hogy a tömegmédiában megjelenő pártok mind, egytől 

egyig haszonélvezői annak, hogy a szerencsétlen halak az ő horgaik körül úszkálnak? Érted-e, hogy 

eléd csak néhány választási lehetőséget tárnak, hogy azok közül válassz? Érted-e, hogy ezek a 

médiumok a tisztességes és becsületes kezdeményezéseket egyszerűen nem engedik szóhoz jutni? De 

mi van, ha a piacon minden kofa penészes dinnyét árul? Mert a friss dinnyét áruló kisgazdát a 

kofamaffia egy pofonnal hazazavarja? Akkor megeszed a penészes dinnyét, amit elédtesznek? Lesz 

kedvenc kofád, és inkább attól veszed meg a penészes dinnyét, mint a másik kofától, aki szintén 

penészes dinnyét árul? 

Lenne egy javaslatunk: Ne akadj horogra! A horgok a közéleti csalik, amiket a pártok lóbálnak előtted. 

Ezzel elterelik a figyelmedet a damilról, és a horgászbotról, és arról, hogy ki tartja a horgászbotot. Ezt 

ugyanis a jelenlegi pártok egyikénél sem tudhatod. Mármint hogy ki van mögöttük. Hiszen ezek a 

pártok áltláthatatlanok. Nem látod a támogatóikat, ki fektet beléjük súlyos milliókat, kikkel 
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szerződnek, stb. Az alapszabályukban ezek a pártok nem vállalják az erénygaranciákat, így jogilag 

nem számonkérhetőek. 

A Platón Párt 2016. év vége óta igyekszik minél több erényes emberhez eljutni. EGYETLEN 

csatornánk erre a Facebook, ami még nincs Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Simicska Lajos, Andy 

Vajna vagy valami hasonló mértéktelenül erénytelen ember tulajdonában. A Facebook az egyetlen 

lehetőségünk. 2016. év vége óta néhány százezer magyar már hallott rólunk. Említésre méltóak 

vagyunk. Mégis, a mainstream médiába sehogy sem tudunk bekerülni. Szerinted miért? 

Segítség: A Platón Párt a pártokrácia ellen küzd. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag pártokra bízni 

a demokráciát olyan, mint kecskére bízni a káposztát. A Platón Párt egy kidolgozott módszert kínál a 

nemzet politikájának minőségi fordulatához. Valódi politikia innovációt hajtottunk végre. Ez fáj az 

erénytelen pártoknak. Letettük a nemzet asztalára a Társadalmi Szerződést. Kidolgoztuk a 

Nemzetegyesítő Stratégiát. Olvastad őket? Megnézted a videóinkat, cikkeinket? Ajánlottad 

ismerőseidnek? Gondolkozz el rajta, hogy a politikai fordulathoz vezető út nem az ismert pártokon 

kívül van-e? Olyan kezdeményezésekben, amiket a mainstram média nem is vesz napirendre? Olyan 

kezdeményezésekben, amiket csak Te tudsz terjeszteni? 

Érdemes a Platón Párt oldalt és a honlapunkat átnézni. Mit szólsz hozzá? Vagy inkább újra horogra 

akadsz valamelyik erénytelen, ámde népszerű és csillivilli párt horogján? Az erény legyen veletek! 

Ellehetetlenítés 
2017.09.19. 

"A legnagyobb ajándék, amit a gyerekeidnek adhatsz: a felelősségtudat gyökerei és a függetlenség 

szárnyai." - Denis Waitley 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/342945339485176 

Ideje észrevenni: Az erénytelen 

pártok a MÚLT. Ezek erény-

garanciákat nem vállaló biznisz- és 

maffiaszervezetek. Ideje ráébredni: A 

független erény a JÖVŐ. Az erényes 

függetlenség a kiút a hatalmon lévő 

erkölcstelen kisebbség szervezett 

elnyomása alól, ami évtizedről 

évtizedre zajlik mind bal-, mind jobb 

oldalról. A közpénzrabló szerveze-

teket el kell lehetetleníteni. A szerve-

zett korrupciót úgy lehet ellehetet-

leníteni, ha a korrupcióra alkalmat 

adó szervezeteket lehetetlenítjük el. 

Ezek az erénytelen pártok, amik az 

alapszabályukban nem vállalják az 

erénygaranciákat. Ez az erkölcsi 

fertő elsődleges oka. A hatályos 
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választási törvény alapján a 93 pártlistás országgyűlési képviselő szükségszerűen pártkatona lesz, ám 

a 106 egyéni képviselő független képviselő (Jedi) is lehet. Adjuk meg az esélyt a független jelölteknek! 

Adjuk meg az esélyt magunknak! Az ismert erénytelen pártok pártkatonáiból soha nem lesz Széchenyi 

vagy Deák kaliberű erényes ember. Sokkal nagyobb lehetőség van az erényes független képviselőkben, 

akik a helyi érdekeket is képviselhetik az Országgyűlésben, és többségbe is kerülhetnek (93:106 

arányban) a törvényhozás során a pártérdekekkel szemben. Lehet kormányfüggetlen törvényhozó 

hatalmi ág! Lehet jogállam! 

Járulj hozzá a magad lehetőségei szerint, hogy mind a 106 egyéni választókerületben legyen legalább 

egy erényes független képviselőjelölt! Egy erényes, mértékletes, tisztességes ember. Akár Te, akár 

más, akit rábeszéltek. Csak lehessen függetlenere is szavazni 2018-ban! 500 ajánló aláírása elegendő 

már ehhez. A "106 Jedi" nevű nyilvános csoportban vannek ehhez segédletek. Kb. bruttó 750.000 Ft 

lesz a havi fizetése a Parlamentben független képviselőként. Helyi szinten, a kis közösségekben lehet 

letörni a pártokráciát, a pártok uralmát. Erkölcsi változás kell! 

Adj lehetőséget a Platón Párt számára, hogy ezt a nézetet az országos pártpolitikában ideológiaként 

is képviselhessük! Az erény a várt nemzetegyesítő ideológia. Ne hagyd elveszni! Kell egy párt, ami az 

erénytelen pártok ellen küzd, mert ha nincs erényes párt, ami az erénytelen pártok ellen küzd, akkor 

a pártok között nincs valódi választási lehetőség, hiszen mind MÁSHOGY UGYANAZ: nem vállalják 

az önkorlátozást és az erénygaranciákat az alapszabályukban. Azzal, hogy a Platón Párt ezeket 

vállalja, a többi párt mellette mind meztelen. Kiszúrja a szemünket a magyarság tragédiájának oka. 

"Uruszágunk fekélyei az erénytelen pártok". Vedd észre! Mindegy mit mond egy erénytelen párt, ha 

az alapszabályában nem rögzíti az erénygaranciákat. Ott kibújik a szög a zsákból, mert kibújhat. Nem 

gátolja semmi a korrupciót, aminek elkövetésére a pártok a legalkalmasabb szerveződések. 2018-ban 

az egyéni képviselő esetén pártkatona helyett csakis erényes független képviselőre szavazz! A 

pártlistán pedig válaszd a Platón Pártot, ami az alapszabályában vállalja az erénygaranciákat, így 

jogilag számonkérhető, hiszen egyik jogi személy sem működhet a létesítő okirata ellenében, ekkor 

ugyanis bárki kérheti az ügyészségen a felszámolását. 

Szerepzavar 
2017.09.20. 

"Egy egészséges társadalom három pilléren nyugszik: Gazdaság, Politika, Civil társadalom. Mindnek 

megvan a saját fontos szerepe, és szinergikusan együtt kell működniük, hogy a nemzet számára a 

legtöbb eredményt produkálhassák." - John Mackey 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/343305909449119 
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A magyar narancs alma is akar 

lenni. Óriási probléma, hogy a Kor-

mány a többi hatalmi ágat is irányít-

ja. A többi hatalmi ág döntéseit is 

uralja. Ez súlyos SZEREPZAVAR. 

Így ugyanis nincs jogállam. Önkény-

uralom van. A Kormány egy egész-

séges jogállamban csak a végrehajtó 

hatalmi ág feje, és semmi több. A 

Kormány feladata a törvényhozó 

hatalmi ág (Országgyűlés) által meg-

alkotott törvények alkotmányos ke-

retek közötti gyakorlatba ültetése, és 

az ország operatív ügyeinek (közi-

gazgatás, államigazgatás) vezetése 

lenne. Nem pedig törvényalkotás. 

Pláne nem az igazságszolgáltatás 

befolyásolása. Pláne nem a közmédia 

befolyásolása. Pláne nem a Köztár-

sasági Elnök bólogatásra kényszerí-

tése. Pláne nem az alkotmánybírák 

kijelölése. 

Normális esetben az Országgyűlésen keresztül a NEMZET mondja meg, hogy mi a hajónk célja. A 

Kormány pedig inasként áll a kormánykeréknél, és a Kormány feladata nem az, hogy a nép helyett 

meghatározza az uticélt, hanem az a feladata, hogy a nemzet hajóját a nép által kijelölt célhoz 

navigálja. Sajnos a mi kormányosunk abban a szerepzavarban él, hogy neki kell megmondania, hogy 

mit akar a nép. Ez abszurd. Demokráciában a szavazók döntenek a célokról, nem egy kormányinas, 

akinek a szerepe éppen olyan, mint egy társasházi közös képviselő szerepe: el kell számolnia a közpénz 

felhasználásával. Ez az elsődleges feladata. A jelenlegi Kormány éppen az elsődleges feladatát nem 

látja el. Hiszen lopja a közpénzt. Eköré a maffiatevékenység köré épül a teljes szervezete, ami 

behálózza a társadalmat, és egyedüli célja a hatalma konzerválása. 

Abban a pillanatban, ahogy egy párt többségbe kerül az Országgyűlésben, a párt veszi át a hatalmat 

a néptől. Ha még a PÁRTFEGYELMET is bevezetik a pártnál, akkor abszolút önkényuralom alakul 

ki, hiszen a parlamenti csocsófigurák mind arra dőlnek, amerre egy diktátor kívánja, aki előre 

meghatározza nekik, hogy mire kell szavazni a Parlamentben. Ha pedig az egyéni képviselők is mind 

pártkatonák (ahogy most), és nem független képviselők (Jedik), akkor a helyi érdekképviselet is 

teljesen elveszik. Ez a demokrácia kudarca. 

A nemzet számára sokkal hatékonyabb egy egészséges jogállam, ahol a hatalmi ágak függetlenek és 

egymás kontroljai. Egy jogállam, amiben érdekek ütköztetése, helyi érdekek képviselete, szakmai vita 

és konfrontáció során alakul ki az Országgyűlésben a végső döntés. A Kormánynak ezt a döntést kell 

végrehajtania, és nem pedig a döntést meghoznia. Felismered, hogy a jelenlegi politika 

szerepzavarban szenved? 

http://www.platonpart.hu/
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A fentiek miatt a mai napon a Platón Párt bevezet egy újabb erénygaranciát, amit a Társadalmi 

Szerződésben és az alapszabályunkban is vállalunk: 

"Ha a Platón Párt képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének (100+ pártképviselő 

esetén), akkor a Platón Párt visszahívja annyi képviselőjét, amennyi ahhoz szükséges, hogy a Párt ne 

legyen abszolút többségben." 

Soha többé ne legyen Önkényuralom Magyarországon! Az erény legyen veletek! 

Damoklész kardja 
2017.09.21. 

"Bízz, de ellenőrizz!" - orosz közmondás 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/343603122752731 

Nem mindegy, hogy kinek a feje 

felett van Damoklész kardja! A 

hazánkban hatalmon lévő erkölcste-

len kisebbség feje felett sajnos nincs 

ott Damoklész kardja. Így nem 

zavartatják magukat a közpénz ello-

pása során. Hiszen nincs kitől vagy 

mitől félniük. Kezükben van a Tit-

kosszolgálat és az ügyészség, amikre 

szemellenzőt raktak. Így nem látja 

őket senki, miközben lopnak. He-

lyettük a tényfeltáró újságírók, 

civilek, kritikusok és bírálók feje 

felett van Damoklész kardja. Nekik 

van félnivalójuk. Csakúgy, mint 

Oroszországban vagy Törökország-

ban. Nem azok vannak megfigyelve, 

akiknek a kezüket folyamatosan 

figyelni kellene a kiemelt nemzetbiz-

tonsági kockázat és a közérdek érvényre juttatása miatt. 

Egy egészséges társadalomban éppen a fordított helyzet kívánatos. A kritikusokat, a civil társadalmat 

és a tényfeltáró újságírókat hagyni kell szabadon tevékenykedni. Ők a társadalom lelkiismerete. 

Veszélytelenek egy egészséges demokráciában. Sőt, ők adják a hajtóerőt a fejlődéshez. Ha csírájában 

elfojtjuk őket, akkor eluralkodik a gátlástalan bűn, másrészt konstruktív kritika hiányában a fejlődés 

lehetőségét is elveszítjük. Jön a félelemkeltés, demagógia, és a képzelt ellenségekkel való képzelt 

hadakozás, visszafejlődés, önkényuralom.  

A politikusoknak van a lehetőségük a legnagyobb bűnök elkövetésére. Ők kiemelt nemzetbiztonsági 

kockázatot jelentenek. Hiszen meg tudnak lopni egy egész nemzetet. Likvidálni tudnak akárkit. El 

tudnak hitetni akármit. Rendelkeznek a jog ismeretével, valamint az anyagi, szervezeti és tárgyi 
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eszközök bőségével. Hatalmasok. Kell azonban egy kontrol ahhoz, hogy ez ne váljon veszedelmessé. 

Kontrol, ami a jogállami garanciáknak megfelelően fék és ellensúly az önkényuralom ellen. 

A Platón Párt a Titkosszolgálatokat külön hatalmi ággá emeli fel. Kivesszük a Titkoszolgálatokat a 

Kormány befolyása alól, és önálló hatalmi ággá tesszük. Szemellenzőjét eltávolítjuk. A 

Titkosszolgálatok egyik kiemelt feladata lesz a hatalmi és politikai pozíciókban lévő politikusok és 

hozzátartozóik folyamatos megfigyelése. Egészséges nemzeti lelkiismeret formájában. Így majd 

tudhatjuk, hogy a politikusaink feje felett ott van Damoklész kardja. Ők is tudni fogják. Mindenki 

nyugodt lehet. Nem lophatják tovább a közpénzt. A közszereplőkre és hozzátartozóikra a személyiségi 

jogok szűkebb körét alkalmaznánk (ahogy a véleménynyilvánítás szabadsága is jóval nagyobb egy 

közszereplő ellen, mint egy civil lakos ellen). 

Ehhez önálló és független Titkosszolgálat kell, amit más hatalmi ág nem tud befolyásolni. Meg kell 

oldani természetesen azt is, hogy a Titkosszolgálatok se tudjanak visszaélni helyzetükkel. Elsősorban 

passziv információgyűjtési szerepet szánunk nekik a politikai nemzetbiztonsági ügyszakban. Saját 

hatáskörben aktívan nem járhatnak el, hanem tájékoztatási szerepet látnának el, és nyomozati 

munkájukkal segíteni fogják az igazságszolgáltatást (ügyészséget a bírósági szakaszaban, rendőrséget 

a nyomozati szakaszban, közmédiát az objektív tájékoztatási szakaszban, stb.). Természetesen az 

ügyészséget, mint az igazságszolgáltató hatalmi ág részét, szintén függetlenné kell tenni a többi 

hatalmi ágtól. 

A fentiekkel megvalósulhat egy újabb jogállami garancia. Adj lehetőséget a Platón Párt csapatának, 

hogy végrehajthassa erkölcsi alapokra épülő jogállami reformját! Ahol nincs abszolút hatalom, nincs 

önkényre lehetőség, hanem a független és önálló hatalmi ágak egymás egészséges kontroljai tudnak 

lenni.  

Soha többé ne legyen önkényuralom Magyarországon! 

Önkény STOP 
2017.09.21. 

"Ha zsarnokság és elnyomás érkezik a földünkre, akkor az egy külföldi idegen hatalom elleni harc 

látszatával fog kezdődni." - James Medison 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/343705506075826 
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Egyik párt sem szilárd erkölcsi 

alapokra építi a programját. A 

Platón Párt az egyetlen párt ma 

Magyarországon, ami felismerte: A 

legsúlyosabb válságunk mind közül 

az ERKÖLCSI válság. Ez éppen az 

olyan erénytelen pártok miatt van, 

amik nem biztosítják az alap-

szabályukban az ERÉNYGARAN-

CIÁKAT, azaz jogilag nem számon-

kérhetőek. Egyik párt sem az erény-

garanciákra és a jogállami garan-

ciákra hegyezi ki a programját. 

Ehelyett minden más témával eltere-

lik a figyelmedet a lényegről: a párt-

berendezkedés fontosságáról és a 

jogállami garanciák hiányáról. Ezek 

hiányában lehet ígérgetni akármit, a 

vége úgyis korrupció lesz, mert ahol 

kibújhat a szög a zsákból, ott ki is 

bújik. 

A Platón Párt csapatának üzenete: 

vissza kell menni egészen az alapokig. Egyrészt a pártok alapszabályát kell megvizsgálnunk, hogy 

vállalják-e az erénygaranciákat. Ha nem, akkor bizniszpártról, maffiapártról van szó. A másik 

kardinális téma pedig a JOGÁLLAMI GARANCIÁK hiánya. A jogállami garanciákat az önkényuralom 

intézményesített gátjaként fejlesztette ki a jogtudomány. Egyik párt sem alkotott még erről olyan 

átfogó képet, mint amivel ebben a cikkben röviden előhozakodunk.  

Ha jogállamról esik szó, akkor a legtöbben a hatalmi triász három független hatalmi ágára gondolnak: 

a törvényhozó hatalomi ágra (Országgyűlés), az igazságszolgáltató hatalmi ágra (bíróságok) és a 

végrehajtó hatalomi ágra (Kormány). Ezt tanítják mindenkinek az iskolákban (Montesquieu nyomán). 

Mi úgy gondoljuk, hogy egy modern jogállamhoz ezek már nem elegendőek. Szerintünk 8 önálló és 

független hatalmi ágra van szükség ahhoz, hogy elkerülhető legyen a hatósági önkény minden 

formája. Úgy látjuk, hogy a következő 8 hatalmi ág a SZÜKSÉGES és ELÉGSÉGES feltétele egy 

egészséges jogállamnak. Sem kevesebb nem elég, sem több nem kell: 

1) Köztársasági Elnök: a legfőbb közjogi méltóság, őrködik az államberendezkedés demokratikussága 

felett, önálló kegyelmezési joga van, stb. (lásd Alaptörvény). 

2) Országgyűlés: a törvényhozó hatalmi ág intézménye. Az Országgyűlés hivatott a törvényeket 

meghozni a pártok által országos szinten képviselt ideológiák és az egyéni képviselők által képviselt 

helyi érdekek ütköztetésével. 93 pártkatona képviseli az ideológiákat, 106 független képviselő pedig 

képviselje a helyi érdekeket! 

3) Kormány: a végrehajtó hatalmi ág intézménye: felelős a közigazgatás és államigazgatás napi 

ügyeinek vezetéséért, a költségvetési keretek hatékony felhasználásáért. Köteles elszámolni a 
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közpénzzel az utolsó forintig, mint egy közös képviselő. Egy inas. Semmi esetre sem lehet befolyása a 

többi hatalmi ágra. Legjobb, ha a Miniszterelnök pártfüggetlen képviselő, és a Kormány kisebbségből 

kormányoz, mint pl. Hollandiában. 

4) Alkotmánybíróság: Az alkotmányosság őre, a hatósági határozatok által okozott potenciális önkény 

utolsó védvonala, ami alapjogi megfontolásokkal meggáltolja az alkotmányellenességet. A rendes 

bíróságok utolsó kontrolja. 

5) Tudomány: Kevesek gondolnák, hogy a tudomány képviselői (MTA) is egy hatalmi ág kell legyen. 

Pedig amíg nincs az igazságszolgáltatás felett egy tudományos kontrol, addig ügydöntő ítéletek 

tartalmazhatnak a logika, a nyelvtani értelmezés vagy más tudományos igazság szabályaiba ötköző 

indokolásokat, amivel bizony hatósági önkény gyakorolható. Erre épül a Kúria közigazgatási 

bíráskodási gyakorlata sajnos. 

6) Titkosszolgálatok. Ma a Titkosszolgálatok éppen azokat nem figyelik, akik nemzetbiztonsági 

szempontból kiemelt kockázatok: a kormánypolitikusokat és hozzátartozóikat, és az állampárt egyéb 

politikusait. Egy független titkosszolgálati hatami ág szükséges ahhoz, hogy politikusok mindegyike 

felett ott lebegjen Damoklész kardja. 

7) Közmédia: Ha a Közmédia nem egy önálló és független hatalmi ág, akkor valamelyik másik hatalmi 

ág befolyása alatt nem lesz elfogulatlan. Ezért fontos, hogy független hatalmi ágként működjön, 

objektíven tájékoztasson. 

8) Igazságszolgáltatás: természetesen független hatalmi ág kell legyen, független ügyészséggel és 

független bíróságokkal. 

Ha úgy gondolod, hogy a fenti hatalmi ágak nem SZÜKSÉGES és ELÉGSÉGES feltételei egy modern 

jogállamnak, akkor írd meg érveidet! Felesleges valamelyik? Kellene olyan, ami hiányzik? Írd le a 

gondolataidat, hogy tanulhassunk a nálunk okosabb emberektől! Minden pártígéret csak hiú remény, 

ha hiányoznak alóla a jogállami garanciák. Ezért figyeljük aggodalommal a többi párt nyomulását, 

mert elhanyagolják az abszolút minimumot: a pártok erénygaranciákat biztosító alapszabályát és a 

jogállami garanciákat. Ránk hárul a feladat, hogy ezeket képviseljük, mert ha mi nem képviseljük, 

akkor a jelek szerint más párt nem fogja. 

Erő vagy erény? 
2017.09.22. 

"Az erő a gyenge-erkölcsűeket vonzza." - Albert Einstein 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/344180952694948 
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Sok párt tetszeleg abban a 

szerepben, hogy ők a kormányváltó 

ERŐ. Ám kizárólag a Platón Párt 

hirdeti magáról, hogy ő a 

kormányváltó ERÉNY. 2018-ban a 

hatalmon lévő erkölcstelen kisebb-

séget nem egy újabb és esetleg még 

nagyobb ERŐVEL, hanem szeré-

nyebb, mértékletes, igazságos, erköl-

csös ERÉNNYEL kell legyőznünk. 

Egy kis erényes pártnak kell bizal-

mat szavazni, ami nem tehet nagy 

kárt.  

Egy ártó szellemet már kiengedtünk 

a palackból. A Fidesz egy demok-

ratikus párt képében hízelegte be 

magát a szavazók bizalmába, és egy 

erénytelen korrupt önkényuralmat 

valósított meg. A helyére újabb, magukat erősebbnek es nagyobbak képzelő politikai erők pályáznak. 

Az erkölcsi igénytelenek lennének annyira maflák, hogy ennek a hízelgésnek is bedőlnek. Az ellenzéki 

pártok mindenféle közéleti ígérettel próbálnak hízelegni, hogy legyünk olyan hülyék, hogy őket is 

kieresszük a palackból, és ugyanúgy elszabadulhassanak, mint a Fidesz. Hogy aztán soha ne tudjuk 

visszazárni őket a palackba. Visszazárni ezeket az erénytelen pártokat azért nem tudnánk a palackba, 

mert nem vállalják az erénygaranciákat az alapszabályukban, így jogilag nem számonkérhetőek. 

Éppen a Platón Párt ellentétei. Ha minket egyszer ki is engednek a palackból, minket legalább vissza 

lehet zárni oda (lásd pl. képviselőink szavazók általi visszahívhatósága, ügyészségi számonkérhetőség 

lehetősége). 

2018-ban nem ERŐ kell, hanem ERÉNY kell! 2018-ban ne az ERŐ nyerjen, hanem az ERÉNY! Miért? 

Azért, mert minél nagyobb egy politkai erő, annál nagyobb árnyékot vet. Árnyékból már most is elég 

nagy van, nem kell még nagyobb. Minél kisebb egy Kormány, annál kisebb az árnyoldala is, és annál 

jobban el tudja látni a szerepét. A Kormány szerepe semmi több, mint a törvényhozó hatalmi ág 

(Országgyűlés) által hozott törvények végrehajtása és a közpénzzel való elszámolás kötelessége az 

utolsó forintig. A Kormány a nemzet közös képviselője. 

Hogyan nyerhet az ERÉNY az ERŐ helyett? A módszert már régen kidolgoztuk: Mind a 106 egyéni 

választókerületben erényes független képviselőkre (Jedikre) kell szavazni pártkatonák helyett. A 

pártlistán pedig soha többé ne szavazzunk olyan pártra amelyik nem vállalja az erénygaranciákat az 

alapszabályában! Legalább abban értsen egyet minden épeszű és éperkölcsű magyar, hogy ha fennáll 

a Feltétlen Kizáró Ok egy párt esetében, akkor annak semmilyen körülmények között nem szavazunk 

bizalmat (azaz ha az alapszabályában nem rögzíti, hogy kormányra kerülve biztosítja a közpénzek 

tételes és teljes átláthatóságát az utolsó forintig). Így 93 pártkatona és 106 Jedi kerül az 

Országgyűlésbe. Ezzel letörjük a pártokráciát és visszaállítjuk a helyi érdekképviseletet. 

Miért jó, ha az ERÉNY nyer az ERŐ helyett? Ha az ERŐ nyer újra, akkor újra elnyomás és 

önkényuralom lesz, hiszen ez az ERŐ definíciója. Ha akkora többséget kap egy párt, hogy a 
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törvényhozást is és a Kormányt is uralja, akkor újra nem lesz jogállam, hanem újra elnyomás és 

önkényuralom lesz, csak más lesz az önkényúr. ERÉNY helyett ERŐ lesz. Erre semmi szükség. 

Tisztán látja mindenki, hogy miért.  

A pártokráciát gyengíteni kell. Az erénytelen pártokat el kell lehetetleníteni. Le kell törni az 

erénytelen pártok dominanciáját, és erényes független képviselőket kell bejuttatni az Országgyűlésbe 

az egyéni képviselői helyeken. Pártfüggteleneket. Ezzel a Kormány elveszti a befolyását a 

törvényhozás felett, így újra jogállam lehet. Legyen a Miniszterelnök független képviselő, aki nem 

pártérdekeket, hanem a közérdeket képviseli! Ne engedd, hogy újra az ERŐ győzzön a politikában! 

Győzzön végre az ERÉNY! Az ERŐ a sötét oldal. Az ERÉNY a jó. 

Gazt a melegágyba? 
2017.09.27. 

"A virág elhervad, bármennyire szeretjük is. A gaz meg csak burjánzana, bármennyire utáljuk is." - 

Dogen 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/345690642543979 

Az Orbán rezsim elkészítette a 

melegágyat egy önkényuralmi 

rendszerhez. Kiiktatta a jogállami 

védelmi mechanizmusokat, legyen-

gítette a hatalmi ágak függet-

lenségéből adódó fékek és ellen-

súlyok jogállami rendszerét, pártki-

nevezett erénytelen csatlósok ülnek 

minden hatalmi pozícióban, a köz-

média a propagandát harsogja, testi 

és intellektuális béklyót raktak a 

nemzetre (egészségügy és oktatás), 

elvették az állami termőföldeket, stb. 

Hatalmát az erkölcsi igénytelenek 

tartják fenn, akik szerint rendben 

van a közpénz ellopása, ha közben 10%-kal csökken a rezsi, és nem özönlenek a migránsok. A Platón 

Párt ezzel szemben azt mondja, hogy semmiféle hazai eredmény és semmiféle külső fenyegetettség 

nem lehet ürügy a közpénzünk akár egyetlen forintjának ellopására sem. Azaz nem lehetünk erkölcsi 

igénytelenek. Lehetne erényesen is jól politizálni, mivel VAN ERÉNY! Ehhez azonban erkölcsi 

elvárásokra van szükség a szavazók részéről. 

2018-ban nagyon vigyázni kell arra, hogy ki kerül hatalomra. Ha a Fidesz marad, akkor nem várható 

a jogállami garanciák visszaállítása, sem a korrupció csökkenése. Ha pedig egy hasonlóan nagy 

politikai erő veszi át a hatalmat (pl. egy Erénytelen Ellenzéki Egyveleg vagy a Jobbik), akkor az új 

hatalom az önkényuralom melegágyába ülhet bele a tutiba, ahol semmi mást nem kell tennie 

hatalmon maradásához, mint használnia a Fidesz által már szépen jogilag körbebástyázott 

önkényuralmi gépezetet. Azt a gépezetet, amiben a Köztársasági Elnök bólogat, amiben az 
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alkotmánybírákat az uralkodó párt jelöli ki, ahol a titkosszolgálat és az ügyészség a Kormány 

befolyása alatt áll, ahol a pártfegyelem miatt a törvényhozó hatalmi ág a Kormány ágyasa, ahol a 

közmédia az önkényúr gyagyáit harsogja. stb. Tehát egy olyan brutális fegyvert kaphat a kezébe a 

következő hatalom, ami terülj-terülj asztalkámként kínálja az önkényuralmi lehetőségek további 

elmélyítését. Ha tehát újra gazt ültetünk a melegágyba, ahogy eddig tettük, akkor nem lesz termés, 

csak még nagyobb gaz. Ami még népszerűbb is lehet, mint elődje, ha kevésbé látványosan lop, és 

elszámoltatja a Fidesz maffiaszervezetét. Ám hogy veszélyesebb lesz annál, abban biztosak vagyunk. 

A Platón Párt emiatt azt javasolja, hogy 2018-ban ne az ERŐ, hanem az ERÉNY és az általunk 

kidolgozott JOGÁLLAMI REFORM győzedelmeskedjen. E két dolog visszatereli a politikát az 

önkényuralom felől a jogállami keretek közé, amit az állampárt elvett tőlünk. Ha egy erős párt vagy 

koalíció újra parlamenti többséghez jut, akkor újra a Kormány ágyasa lesz a törvényhozás, és újra 

nem lesznek függetlenek a hatalmi ágak. 2018-ban tehát gyengíteni kell a pártokráciát, a pártok 

uralmát. Sajnos az ismert pártok mind erénytelenek, mert az alapszabályukban nem biztosítják az 

erénygaranciákat. Emiatt jogilag nem számonkérhetőek. A Platón Párt ellentétei.  

Az erénytelen pártok befolyását az Országgyűlésbe jutó pártkatonák számának csökkentésével lehet 

elérni. A legjobb megoldás erre, ha az egyéni képviselői helyeken mind a 106 egyéni választókerületben 

pártkatona helyett független képviselő (Jedi) nyeri a választást 2018-ban. Olyan erényes emberek, 

akik minden párttól függetlenek. Természetesen tőlünk is. Nem is ismerjük őket, csak bátorítjuk az 

erényeseket, hogy induljanak egyéni képviselőként (500 aláírás elegendő hozzá, Te is lehetsz). A 

pártlistán pedig jusson be az Országgyűlésbe a Platón Párt, hogy legyen egy erényes párt is, ami 

mellett legalább látszik, hogy az erénytelen pártok mennyiben mások. Ez elvezethet a jogállamisághoz 

és az erkölcsi felismeréshez. 93 pártlistáról bejutó pártkatona mellett 106 független képviselő 

biztosíthatja a törvényhozó hatalmi ág (Országgyűlés) függetlenségét a Kormánytól. Ha pedig elindul 

a nemzet az erkölcsi felismerés útján, akkor idővel elérjük, hogy ahogyan piramisjátékot sem lehet 

már szervezni, mert felnőttünk értelmileg, úgy az erénygaranciákat nem vállaló pártokra sem 

szavazunk majd, mert felnövünk erkölcsileg. 

Ígért remény 
2017.09.27. 

"A nyers valóság ismerete mindig jobb, mint a hiú remény." - Downton Abbey 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/345757389203971 
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Szerinted normális, hogy a pártok 

ígéretek százait zúdítják a szava-

zókra a programjukban? Van, 

amelyik 500-at! Ez ám az ígért 

REMÉNY! A Platón Párt viszont 

nem ígér semmit, hanem egyetlen 

dolgot biztosít. Garantált ERÉNYT. 

Erénygaranciákat biztosítunk az 

alapszabályunkban és a Társadalmi 

Szerződésben, ezáltal jogilag szá-

monkérhetőek vagyunk. Egy dolgot 

garantálunk: ERÉNYES pártmű-

ködést. Önmagában ez teljes 

átláthatóságot, önkorlátozást, 

visszahívhatóságot, jogi számonkér-

hetőséget jelent. A programunk 

pedig egyetlen terv megvalósítá-

sáról szól: JOGÁLLAMI REFORM. 

Szerinted mit szólnának hozzá az emberek, ha például a Rendőrség úgy ígérgetne, mint a pártok? 

Képzelj el egy olyan Rendőrséget, ami így kampányolna:  

1) Ha valakit dinnyelékelő késsel ölnek meg, akkor elkapjuk a gyilkost.  

2) Ha valakit sáros lapáttal vernek fejbe balról, akkor börtönbe csukjuk az elkövetőt.  

3) Ha valakit piros vascsővel vernek agyon éjjel, akkor az elkövetőt elkapjuk.  

4) Ha valaki kopott nyelű kalapácsot dob a szomszédjához a kerítésen át, akkor elkapjuk.  

...  

499) Ha valaki zöld lézerrel vakít el rövidnadrágos újságírót, akkor lecsukjuk.  

500) Ha valaki mézeskalácsba kevert méreggel öli meg a szomszéd kiabáló gyerekét, azt is elkapjuk. 

...  

Ugye milyen nevetséges lenne egy ilyen bolond-Rendőrség? Pedig a pártok éppen ezt csinálják. 

Mégsem zeng az ország a hangos röhögéstől. Sőt. Az ilyen pártok is kapnak szavazatokat.  

A Rendőrség feladata két szóval összefoglalható: "Szolgálunk és védünk". Ez a vezérelvük. Normális 

esetben ennek megfelelően is működnek. Nem ígérnek 500-at. Kiszámíthatóak. A pártok viszont éppen 

a fenti bolond-Rendőrségre hasonlítanak. Az ismert erénytelen pártok nem adnak egy fix vezérelvet 

magukkal kapcsolatban, hanem ígéretek százaival kábítják a szavazókat. 500-at ígérnek. De mi lesz 

vajon az 501-edik esetben, amire vonatkozóan nincs utalás a programjukban? Akkor vajon mit fognak 

tenni? Ki tudja? Senki. Kiszámíthatatlanok. Nincs ugyanis egy általános vezérelv az erénytelen pártok 

mögött, ami kiszámíthatóvá tenné őket. Másrészt az az 500 ígéret sem kérhető számon rajtuk jogilag. 

A többi párt nem vállal egyetlen erénygaranciát sem az alapszabályában, így jogilag nem 

számonkérhetőek. A jogi számonkérhetőség abból adódna, hogy a létesítő okiratába egyik jogi személy 

működése sem ütközhet. Ami tehát egy párt alapszabályban rögzítve van, azt be kell tartania a 

pártnak, ellenkező esetben bárki kérheti az ügyészségen a jogellenes állapot megszüntetését, és végső 

soron a párt felszámolását. Ezért nem vállalnak semmiféle erénygaranciákat az erénytelen pártok az 
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alapszabályukban. Semmiféle önkorlátozást, átláthatóságot, elszámoltathatóságot, visszahív-

hatóságot. Semmit, ami erényes lenne. Az erkölcsi igényteleneket pedig ez egyáltalán nem zavarja, és 

szavaznak rájuk. Nem érik fel ésszel, hogy ezek a pártok mind MÁSHOGY UGYANAZOK. 

A Platón Párt egyetlen vezérelvet kínál ígéretek százai helyett: ez az ERÉNY. Ez a vezérelvünk. 

Minden társadalmi kihívást ennek fényében oldunk meg. Ennek részleteit az alapszabályunkban is 

vállaljuk. Így az 501-edik esetben is lehet tudni, hogy a Platón Párt az erényesség szűrőjén keresztül 

oldja meg a problémákat. Másrészt jogállami reformot kínálunk. Nyolc önálló és független hatalmi ág 

szükséges egy modern jogállamhoz. Parlamenti munkánk során ezt tervezzük megvalósítani. Azért, 

hogy soha többé ne legyen önkényuralom hazánkban. Ennek első lépése, hogy az Országgyűlésben ne 

199 pártkatona üljön, hanem az egyéni képviselők számára fenntartott 106 bársonyszékbe 

pártérdekektől mentes független képviselők (Jedik) jussanak az ország mind a 106 egyéni 

választókerületéből. Ezzel megindulhat a megtisztulás a pártmaffiától, mert a törvényhozó hatalmi 

ág független lehet a Kormánytól. 

2018-ban az ígért REMÉNY helyett válaszd a garantált ERÉNYT! 

Erkölcsi igénytelenség 
2017.09.29. 

"Az igazi boldogság és az erkölcsösség egymástól elválaszthatatlanok." - George Washington 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/346314772481566 

Legsúlyosabb válságunk mind közül 

az erkölcsi válság. Amíg ez nincs 

rendezve, addig a többi válság is 

elhúzódik. Az erkölcsi válság gyökere 

a politikai elit romlottsága. Az 

erkölcsi válság táplálója pedig az 

erkölcsi igénytelenség a szavazók 

részéről. Amíg nem történik meg az 

erkölcsi felismerés a szavazók 

többségében, és amíg nincs a 

szavazóknak erkölcsi elvárása a 

pártjukkal szemben, addig olyan 

erénytelen pártok is a közélet részei 

maradhatnak, amik nem vállalják az 

erénygaranciákat az alapszabályuk-

ban. Márpedig erénygaranciák nélkül nincs erényes politizálás. Mert az embert a hatalom 

korrumpálja. Értjük ezeket? 

A Platón Párt az egyetlen párt, amelyik vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában. Ezek 

kivonata a Társadalmi Szerződésben található. Ezt csak mi nyújtjuk a pártok közül. Az önkorlátozás, 

átláthatóság, jogi számonkérhetőség és hasonló erényes intézkedések a bizniszpártok és a 

maffiapártok mivoltával ellentétes. Az erénytelen pártok a közéleti problémák százainak 
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feszegetésével terelik el a figyelmet a legfontosabb dologról: önmagukról. A pártberendezkedésükről, 

az önkorlátozásuk hiányáról, az átláthatóságuk hiányáról, a számonkérhetőségük hiányáról, stb. 

A politikában nemcsak ÚJ ARCOKRA van szükség (ahogy ezt például az átláthatatlanság 

mintapéldája, a Momentum hirdeti), hanem ERÉNYES ÚJ ARCOKRA van szükség, akik olyan 

átlátható pártban tevékenykednek, ami az ALAPSZABÁLYÁBAN VÁLLALJA AZ 

ERÉNYGARANCIÁKAT. Ettől lesz jogilag számonkérhető egy párt. Enélkül csak egy új potenciális 

önkényuralom képviselői. Erénytelen új arcokból és erénytelen pártokból már eleget kaptunk. Ilyen 

új arc volt 19 éve Orbán Viktor is, aki minden idők mélypontjára züllesztette le a politika erkölcsi 

színvonalát és a jogállami garanciák védelmi erejét. Még ha emellett eredményeket is felmutatott, 

akkor is. Nem lehetünk erkölcsi igénytelenek, és nem tekinthetjük ürügynek a belpolitikai sikereket 

és a külpolitikai fenyegetettségeket arra, hogy ellopják a közpénzt (a saját közös pénzünket), és 

kilopják alólunk a jogállami garanciákat. 

Szeretnénk meggyőzni minden magyar szavazót, hogy ne legyen ERKÖLCSI IGÉNYTELEN. Ebben 

szerintünk a nemzet épeszű és éperkölcsű többsége egyetérthet, függetlenül attól, hogy melyik párttal 

szimpatizál. Aki nem ért egyet azzal, hogy a pártokkal szemben erkölcsi és erényességi elvárásokat is 

támasztanunk kell, az egy erkölcsi igénytelen, és az erkölcsi válság okozója. Ezeket az embereket kell 

meggyőznünk, hogy soha többé ne szavazzanak olyan pártra, ami az alapszabályában nem biztosítja 

az erénygaranciákat. Csak így lehet erényes a politika. Erénytelen pártokkal soha. 

Ahol nincs jogállam, és erénytelenek a pártok, ott önkény van. Mindegy, hogy az erénytelen pártok 

közül melyik jut hatalomra. Ezeknek az erénytelen pártoknak mindegyike MÁSHOGY UGYANAZ. 

Kormánypártként uralnák az Országgyűlési többséget (azaz a törvényhozást), és jogállami reformot 

egyik sem javasol. Cseberből vederbe jutnánk. Aki hisz bennünk, aki hisz az erényes politizálás 

lehetőségében, azoknak üzenjük: VAN ERÉNY! 

A struccpolitizálás tragédiája 
2017.09.30. 

"A jó emberek politika-kerülésének az az ára, hogy hitványabb emberek uralkodnak felettük" - 

Platón 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/346666822446361 
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Sokan kiábrándultak a politikusok-

ból. Főleg a gondolkodó és erényes 

emberek, akik reményt vesztettek, 

és inkább elfordultak a politikától. 

Ám ennek nagy veszélye van. Mi 

van, ha jönnek a farkasok? Meglá-

tásunk szerint a magyarok négy cso-

portba sorolhatók politikai hozzá-

állásuk szerint: 

1) A Rajongók, akik a fejükbe vettek 

valamit, és tényekkel vagy 

észérvekkel már nem lehet rájuk 

hatni. Mint egyfajta fanatikusok, 

akik elvakultak. Ők farkasok helyett 

valami mást látnak. Kábultan 

örvendeznek: "Hurrá, jön a kánaán!". 

2) A Kivándorlók, akik külföldre költöznek, hogy kilépjenek a hazai helyzetből. Ha érdekli is őket a 

magyar politika, csak távolról, bottal merik azt piszkálni. Ők azok, akik időben elszaladtak a farkasok 

elől. "Meneküljünk! Itt vannak a farkasok!". Nekik jó lesz, de velünk mi lesz? 

3) A Gondolkodók, akik úgy politizálnak, hogy mellette gondolkoznak is. A megértésre törekszenek, és 

saját véleményt formálnak. Nem azokat követik, akik hangosabban érvelnek, hanem azokat, akik 

ésszel érvelnek. Nem a frázisoknak hisznek, hanem a tényeknek. Ők látják a farkasokat, és tudják, 

hogy itt nagy baj lesz. "Itt vannak a farkasok. Keressünk megoldást!" 

4) A Struccpolitikusok, akiket nem érdekel a politika, kiábrándultak a politikusokból, és távol akarnak 

maradni tőle. Bár Magyarországon élnek, de ennek ellenére nem tesznek a magyar politikáért. Azt 

gondolják, hogy függetleníteni tudják magukat a politikától. Ők azok, akik a fejüket a homokba 

dugják, mert azt hiszik, hogy így biztonságban lesznek a farkasoktól. "Nyugi, nem látnak minket a 

farkasok!" 

Ugye magára ismer mindeki? Kivéve persze a Rajongókat, mert ők tévesen Gondolkodóknak 

diagnosztizálják magukat. De rajtuk kívül ugye mindenki magára ismer? 

A Rajongókkal nem lehet mit kezdeni. Ők már tudják melyik pártra szavaznak 2018-ban. 

Mondhatnánk bármit is, eltántoríthatatlanok. Tehet bármit is a favoritjuk, úgyis kiállnak mellettük. 

Erkölcstelenség? Igazságtalanság? Jogbizonytalanság? Radikalizmus? Bohózat? Nosztalgia? Nem baj, 

az idő majd mindent megold, gondolják. A fejükbe vettek valamit, és nem nyitottak semmi másra. 

A Kivándorlókkal sem tudunk sokat kezdeni. Ők inkább hátrahagyták a magyar életüket, és vesznek 

egy nyugatit helyette. Kényszerből vagy kényelemből? A mi szempontunkból teljesen mindegy. Az ő 

unokáik már valószínűleg nem magyarok lesznek. 

A Gondolkodókhoz sem kell szólnunk, mert ők maguktól gondolkoznak, és saját véleményt alkotnak. 

Csak abban bízhatunk, hogy maradt még elég ilyen ember Magyarországon. Ők fel fogják venni a 

harcot a farkasokkal. Ők nem menekülnek el, és nem dugják a fejüket a homokba. 
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A Struccpolitikusokhoz szólunk. Csendes és erényes életet élő Struccpolitikusok! Húzzátok ki a 

fejeteket a homokból! Ti még nem látjátok, de akik nem dugták a fejüket a homokba, azok látják: meg 

fognak Titeket enni a farkasok. Azt hiszitek, hogy biztonságban vagytok a farkasoktól, ha nem 

foglalkoztok velük? 

Súlyos gond van véleményünk szerint a politikával. Alapjaiban romlott meg, mert az erkölcs veszett 

el belőle. Hiányzik az erény a hatalom mellől. A hatalom diadalittasan számol be korábbi kormányok 

korrupciós ügyeiről azt gondolva, hogy ezáltal a polgárok megfeledkeznek az ő korrupciós ügyeikről. 

A hatalom a civil szervezeteket boszorkányként üldözi, ám saját magát nem veti alá a nemzetközi 

korrupcióellenes vizsgálatoknak. A képviselők nem engedik szigorítani a vagyonnyilatkozatok 

szabályait, és az állami ügyek átláthatóságát folyamatosan megnehezítik. 

A platóni erényes hatalom helyett a ravasz és öncélú machiavelli féle hatalom jelent meg. Úgy látjuk, 

hogy leomlott a jogállami fékek és ellensúlyok rendszere. A hatalmi ágak függetlensége 

korrumpálódott. Olyan kezekben összpontosul egy mindent átfogó totatlitárius hatalom, akik nem az 

ország jószolgálatáért vállalták a politikusi hivatást. Ekkora hatalmat még erényes embereknek sem 

szabad adni. 

Véleményünk szerint csak egy erényes kormány tud a kialakult pártállami helyzeten változtatni. Egy 

olyan kormány kell, amely nem a korrupció, hanem az igazságosság, a mértékletesség, a bátorság és 

a bölcsesség mellett tesz hitet. Egy olyan kormányra van szükség, amely magát is és a jövő politikusait 

is képes korlátozni. Rendszerszintű változás szükséges, mert különben totalitárius zsarnokság rabjai 

lesznek még az unokáink is. Szükség van egy pártra, ami a politizálásra hivatásként tekint, aminek 

célja a társadalom jószolgálata. 

Véleményünk szerint ilyen párt csak egy új párt lehet. Politikai múlt nélkül. Erényes politikusokkal. 

Az ilyen pártoknak Magyarországon gyakorlatilag egyetlen esélyük van eljutni a Struccpolitizálókhoz 

és a Gondolkodókhoz. Ez az esély a Facebook. 

Ezért kérünk Titeket, osszátok meg azokat a kezdeményezéseket, amik reményt rejtenek magukban! 

Amik erényt rejtenek magukban. Még azok is, akik mégis úgy döntenek, hogy Struccpolitikusok 

maradnak. Az ismerőseiteket vagy az ő ismerőseiket talán érdekelhetik a jó cél érdekében szerveződő 

kezdeményezések. Egy új politikai erő csak így jöhet létre Magyarországon: ha megosztod ezeket a 

kezdeményezéseket. Hidd el, a politika is fontos, mert alapjaiban határozza meg az életünket és az 

utódaink életét. Vagy tegyél érte egy saját új kezdeményezéssel, vagy csatlakozz egy olyan 

kezdeményezéshez, amivel azonosulni tudsz! 

Ma egy új politikai erő felépítése olyan, mint üvegpalackban maketthajót építeni a palack szűk száján 

keresztül, kifinomult pálcikákkal. Nehéz. Ha még ezt a kis nyílást is elzárod, akkor hogyan jöhetne 

létre bármi új is össztársadalmi szinten? A közmédiában biztosan nem fogják bemutani az új 

kezdeményezéseket. Sőt, leginkább onnan lehet tudni, hogy egy új kezdeményezés mögött nincs tőkés 

politikai hátszél, hogy nem jelenik meg a közmédiában. 

A PLATÓN PÁRT az erkölcsi felismerés eredményeként jött létre. Az ERÉNY szócikk például eddig 

hiányzott a Wikipédiáról. Felvittük, mert szeretnénk, ha az emberek tudnák: VAN ERÉNY! 

Politikai paradigmaváltást kínálunk. Társadalmi Szerződést ajánlunk fel, amely korlátozza a 

megszerezhető hatalmat, és biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerét. A PLATÓN PÁRT az első, 
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amelyik felajánlja, hogy a képviselői bármikor visszahívhatók lesznek a szavazók által. Érted mit 

jelent ez? Ennek történelmi jelentősége van! 

Fel tudjuk venni a harcot a farkasokkal! Segíts! Csatlakozz a Közgyűlés egyenrangú tagjaként, és 

szavazataiddal biztosítsd, hogy egy párt az erény pártja lehessen! VAN ERÉNY!  

Yakuza falova 
2017.10.01. 

"A maffia elleni védekezés legjobb módja az eszközök és a források teljeskörű nyilvánossá tétele." - 

Milos Zeman 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/346914569088253 

Őcsényben néhány valódi menekült-

státusszal rendelkező, hazánkban 

jogszerűen tartózkodó, a szabad 

mozgás jogával államilag feljogo-

sított fiatalt a helyi panziós 

ideiglenesen üdültetni akart. 

Polgárháborús állapot alakult ki a 

faluban. Bűncselekmények áldozata 

lett a panziós. A polgármester 

lemondott, mert nem akart politikai 

parancsra olyan azonnali önkor-

mányzati rendeletet hozni, ami az 

üdültetést oltási bizonyítványhoz 

köti.  

Már csak az az egy kérdésünk 

maradt hozzád Ó' magyar, hogy ez az ősmagyar virtus hol van a 20.000+ letelepedési kötvényes 

kapcsán? Vajon tudja-e a magyarok többsége, hogy az Orbán maffia 20.000-nél is több multimilliomos 

migránsnak biztosította a szabad letelepedés jogát hazánkban? Olyanoknak, akik nem is tudnak 

magyarul, és munkájuk sincs itt. Csak egyszerűen gazdagok. A pénznek meg nincs szaga. Zömében 

oroszok, kínaiak, japánok. Olyanoknak, akik ezután hazánkban és az EU-ban útlevél nélkül szabadon 

mozoghatnak. Olyanoknak, akiknek a családtagjaikra is vonatkozik ez a rendelkezés. Olyanoknak, 

akiknek van 100 millió forintja erre a letelepedési kötvényre. Olyanoknak, akiknek annak ellenére 

van ennyi pénzük, hogy olyan országokból jönnek, ahol tisztességes munkával több generáció munkája 

sem elég ennek a pénznek a megkeresésére.  

Szerinted tisztességes emberekről van szó? Szerinted ez a családtagostól kb. 20.000 ember a keleti 

despotizmus erényes legjava? Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy ezek a jövevények a keleti 

maffiák és bűnözői csoportok alvilági tagjai, akik saját országukból is menekülnek 

büntetésvégrehajtás elől, vagy alvilági tevékenységeiket az EU-ban tervezik kibővíteni. Joggal 

mondhatjuk, hogy az Orbán maffia az EU és Magyarország trójai falova lett. Egy olyan erkölcsi 

kisebbség miatt szenvedi el ezt hazánk és az EU, aki a nemzetünk javát a saját testi vágyai mögé 

sorolja. Hazánk erkölcsi legalja miatt. 
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Az állammaffia el sem számol az így befolyó közpénzzel. Nyíltan offshore cégekbe fut be a bevétel, 

amiből a magyarság egy fillért sem lát. Ha beszorzod a 20.000 kötvényest a 100 millió Ft-os 

kötvényárral, akkor megkapod, hogy mennyit nyert a Fideszmaffia az üzleten. Cserébe tudnak 

plakátokra költeni nekünk, hogy elmondják, milyen nagy gonosz leselkedik ránk, amitől ők majd jól 

megvédenek. 

Olyan erkölcsi válság van, amiből nehéz lesz kimászni. Ezért döntöttünk úgy, hogy belevágunk. Nem 

azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Mert ha a Platón Párt nincs, akkor 2018-ban 

sem lesz olyan párt, ami az erénygaranciákat az alapszabályában rögzíti, és ami a pártokrácia 

letöréséért küzd. Harcolj a magad módján és lehetőségeid szerint az önkény és a maffia ellen! Segítsd 

azokat, akik harcolnak ellene! Minél többen vagyunk, annál világosabb lesz: VAN ERÉNY! Átlátható, 

tisztességes és elszámoltatható jogállamban szeretnénk élni. Nem maffiauralom alatt. Neked is 

tenned kell ellene! Érted? Neked is. 

http://168ora.hu/letelepedesi-kotvenyek-oriasi-haszon/ 

https://hu.wikipedia.org/…/Leteleped%C3%A9si_%C3%A1llamk%C3… 

https://444.hu/tag/letelepedesi-kotveny?page=1  

Kannibálos IQ-teszt 
2017.10.02. 

"Megosztva elbukunk, egyesülve helytállunk." - Aesop (Aiszóposz) 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/347495405696836 

Kannibálos IQ-teszt: Lakik egy 

távoli szigeten egy bennszülött nép. 

A szigeten 106 kis falu van. Minden 

faluban laknak normális emberek, 

de minden faluban laknak emberevő 

kannibálok is, akik éjjelente 

megesznek egy-egy embert. A sziget 

lakói nem tudják egymásról, hogy a 

másik ember normális ember-e vagy 

kannibál. Néha még egy családon 

belül sem lehet tudni. 

A normális emberek félelemben 

élnek. Nappal dolgoznak, éjjel pedig 

arról álmodnak, hogy nehogy őket 

egye meg reggelre egy kannibál. A 

kannibálokat általában nem szokták 

tudni elkapni. A normális emberek nem is akarják elkapni a kannibálokat, mert attól félnek, hogy ha 

hőbörögnek, akkor következő éjjel őket eszik meg a kannibálok bosszúból. Jól tudják: a kannibálok jól 
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szervezettek, összefognak egymással a közös zsákmány reményében. Így aztán mindennapos a 

kannibalizmus a normális emberek tehetetlensége miatt. 

A sziget politikai vezetői a legnagyobb faluban, Bujafeszten laknak. Az emberevés nem hagyott alább 

a szigeten már évtizedek óta. Valahogy a politikai vezetők nem tudnak vagy nem akarnak leszámolni 

a kannibalizmussal. Pedig a politikai kampányok mind arról szóltak eddig is, hogy a kannibalizmust 

fel kell számolni. Mégsem sikerült. Pedig mindig minden párt azzal kampányol, hogy felszámolja a 

kannibalizmust. Már évtizedek óta. Már minden pártot kipróbáltak a szigetlakók, de egyik sem tudta 

felszámolni a kannibalizmust. A legtöbb párt ennek ellenére új esélyt kér, és néhány bolond 

bennszülött szavazni is szokott rájuk.  

Arra az erényes normális emberek egy része tehát már rájött, hogy valószínűleg mindig kannibálok 

nyerik a választásokat, és ezért nem történt még meg a kannibálok karanténba helyezése. Hiszen a 

kannibáloknak eszük ágában sincs felszámolni a kannibalizmust. A normális emberek többsége ezért 

el sem jár szavazni, mert úgy van vele, hogy úgyis csak kannibálokra lehet szavazni, akkor meg minek 

szavazzanak egyáltalán. Az eredmény előre tudható. 

Négyévente választás van a szigeten. Jövőre lesz esedékes a következő. Ilyenkor lelkes embercsoportok 

pártokba szerveződnek, és színes táblákkal kampányolnak a falvakban. Narancs, piros, zöld, lila és 

hasonló színeket lehet látni ilyenkor az utcákon. Minden párt azt hirdeti, hogy felszámolja a 

kannibalizmust. Mind a 106 faluban képviselik magukat ezek a pártok, és minden párt kinevez 

minden faluban egy képviselő-jelöltet, aki az adott pártot képviseli a faluban. Őt nevezik egyéni 

képviselőknek. Ilyenből 106-ot választanak be a bujafeszti Szigetgyűlésbe, minden faluból egyet. 

Pártképviselőből pedig 93 jut a Szigetgyűlésbe. Így 199 képviselő dönt a sziget ügyeiben. Persze mindig 

van egy alfahím főkannibál, akinek a többi 198 köteles engedelmeskedni, mert ellenkező esetben nem 

kap emberhúst. A törvény azonban lehetővé teszi, hogy a 106 egyéni képviselő esetében ne csak 

pártképviselőt, hanem független képviselőt is lehessen választani. 

Kecskefalván néhány erényes normális ember elhatározta, hogy ők is pártot alapítanak, mert nem 

állapot ez a kannibalizmus. Valahogy fel kell számolni. Platán Párt lett a nevük, utalva arra, hogy a 

hús helyett a növényt szeretik. Ők a fehér színt választották a színüknek. Két dologgal kampányolnak 

mindössze:  

1) A Platán Párt mind a 106 faluban arra kéri a lakókat, hogy ne pártképviselőre szavazzanak, hiszen 

eddig az a stratégia nem vált be, és nem enyhült a kannibalizmus. Helyettük szavazzanak inkább 

független képviselőkre. Az erényes normális embereket pedig arra kéri a Platán Párt, hogy induljanak 

független képiselőként, hogy lehessen normális emberre is szavazni, ne csak kannibálra, ne csak 

pártkatonára.  

2) A Platán Párt másrészt erénygaranciákat vállal a kannibalizmus totális felszámolásához. A Platán 

Párt vállalja, hogy minden tagját éjszakára vasketrecbe zárják, és kamerákkal figyelik meg az utcákat 

éjjel, és elkapják a gyanús alakokat. Szerintük így megszűnhet a kannibalizmus a szigeten. 

Kérdés: Hogyan számolható fel a szigeten a kannibalizmus? Kire szavazol? Olyan pártra, ami nem 

vállalja a kannibálgaranciákat? Az egyéni választókerületben pedig pártkatonára szavazol? Vagy 

inkább olyan pártra szavazol, amelyik vállalja a kannibálgaranciákat, és egyéni képviselő esetén pedig 

független jelöltre? Küldd be a helyes megfejtést, és JOGÁLLAMOT nyerhetsz! 
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Áldozatvállalás? 
2017.10.02. 

"A nagy eredmények általában nagy áldozatvállalások eredményei, és nem pedig önzés eredményei." 

- Napoleon Hill 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/347511825695194 

Botka László kiesett a pixisből. 

Omlik az ellenzéki összefogás, fogy 

az idő. Pedig garantált lenne a 

kormányváltás, ha az ellenzéki 

pártok egyetértenének két dologban: 

1) Mind a 106 egyéni válasz-

tókerületben csak egy jelölt induljon 

a Fidesz jelöltje ellen, de ez a jelölt 

legyen FÜGGETLEN jelölt, aki 

egyik párthoz sem tartozik. Egy 

olyan erényes ember, aki nem törtet, 

hogy politikus lehessen, hanem akit 

rá kell beszélni, hogy vállalja a 

képviselőséget. Egy erényes függet-

len jelölt, egy Jedi, aki a sötét oldal 

ellen küzd, és aki felett senkinek nincs hatalma. Aki tudja képviseli a helyi érdekeket az 

Országgyűlésben. Így 106 Jedi kerülhet az Országgyűlésbe, és 93 pártkatona pártlistáról. 

2) Ha az ismert ellenzéki pártok mindegyike az alapszabályában vállalná az erénygaranciákat, amiket 

a Platón Párt a Társadalmi Szerződésben ismertetett. Ekkor jogilag számonkérhetőek lennének, 

hiszen egyik jogi személy sem működhet a létesítő okiratával ellentétes módon. 

Így garantált lenne a kormányváltás. Vagy szerinted lenne olyan épeszű és éperkölcsű magyar, aki a 

fenti ajánlatra nemet mondana? Szerinted menne ez az áldozatvállalás az ellenzéki pártoknak? Van 

az ismert pártokban áldozatvállalási képesség, hogy megtörténhessen a kormányváltás? A fenti két 

intézkedés esetén garantált lenne a Fidesz totális veresége. Továbbá függetlenné válhatna a 

törvényhozó hatalmi ág a Kormánytól, ami alapvető jogállami garancia. 

Az 1) pont azt jelentené az ellenzéki pártok számára, hogy lemondanak a pártoknak járó 

többszázmilliós állami támogatásról. A 2) pont pedig azt jelentené számukra, hogy lemondanak a 

jövőbeli korrupció lehetőségéről is. Szerinted vállalja ezt akár a Jobbik, akár a Momentum, akár az 

MSZP, akár a DK, akár az Együtt, akár a Párbeszéd, akár az LMP? Ki tudod ezekből a pártokból 

nézni, hogy valódi áldozatot vállaljanak a nemzetért, és erényes útra térjenek? Szerinted meghozzák 

a nemzet érdekében ezt a két döntést? Szerinted van az ismert pártokban valódi áldozatvállalási 

szándék? Vagy inkább maradnak a testi vágyaik kielégítését szolgáló korrupció fenntartása mellett, 

és inkább hajtanak az állami támogatásra? És nagy ívben tesznek arra, hogy a nemzetnek mi a jó? 

Tedd fel ezt a kérdést a pártodnak! Tudd meg! Aztán gondolkozz! Vajon lesz-e olyan pártvezető, aki 

idejön a Platón Párthoz, és azt mondja: Igazatok van!? 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/posts/347511825695194
https://www.facebook.com/106mozgalom/?fref=mentions
https://www.facebook.com/platonpart/?fref=mentions
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/347511245695252/?type=3


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    109 
 

Nekünk nincs kétségünk. A bűnpártok mind egy kaptafára működnek. A közpénz megszerzése a 

céljuk. Az ismert pártok esetében a fenti javaslatok szóba sem jöhetnek, hiszen a mivoltukkal 

ellentétes. Erényes intézkedéseket sem egy bizniszpárt, sem egy maffiapárt nem tud vállalni. Ezért 

alapítottuk meg a Platón Pártot. Hogy legalább egy párt megmutassa: VAN ERÉNY! 

Ugató pártok helyett 
2017.10.04. 

"A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója." - Stephen Hawking 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/348008762312167 

Óriási tévedésben él, aki azt hiszi, 

hogy a pártoknak kell szállítania az 

egészségügyi, az oktatási és hasonló 

szakmai reformokat. Nem nekik 

kell. Ezeket a szakpolitikai 

kérdéseket a társadalmi- és civil 

szervezeteknek és a tudomány 

képviselőinek kell kidolgozniuk, 

hiszen ők értenek legjobban az adott 

kérdéskörhöz. Ők kompetensek. Az 

a tény, hogy nem hallunk a 

médiában épkézláb szakmai javas-

latokat, az annak az eredménye, 

hogy ezek a szervezetek politikailag 

el vannak nyomva, és nem jutnak 

szóhoz.  

Azzal ugye mindenki tisztában van, 

hogy a média mára pártérdekeket 

szolgál. Nem túlzunk, ha azt 

mondjuk, hogy a Facebook az 

egyetlen független média hazánk-

ban. A többi Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Andy Vajna, és hasonló mértéktelen és politikaközeli 

oligarchák kezében van, vagy új, bontakozó, végül pártérdekeket kiszolgáló médiamogulok 

kezdeményezései. Ezek pártérdekeket szolgálnak. Így maximum csak úgy jelentenek be potenciális 

szakpolitikai intézkedéseket nekünk, polgároknak, mintha azt egy adott párt találta volna ki. Ez azért 

van, mert a pártok akarják learatni a szakmai és tudományos szervezetek helyett a babérokat, 

méghozzá a szavazatmaximalizálás érdekében. Másrészt olyan szakmai javaslatot nem fognak 

támogatni, ami a pártérdekeikkel ellenkezik. Azokat elhallgatják és ellehetetlenítik. Így valódi és 

értékes javaslatoktól eshetünk el a politikai párt-szűrő miatt. Ez egy óvodás szintű politikai kultúra 

miatt van. Ezt a szűrőt ki kell iktatnunk. 

A pártoknak az lenne a szerepe, hogy a társadalmi problémákat megfogalmazzák a szakma és a 

tudomány képviselői számára, és végül a szakmai és tudományos szervezetek által kidolgozott 
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javaslatokat becsatornázzák a törvényhozásba. Mi ezért nem készítünk szakpolitikai programot, mert 

első lépéseink egyike lesz, hogy a hiányzó szakmai bevonást azonnal lehetővé tegyük, és 

megszólaltassuk az igazán kompetens szervezeteket az adott kérdésekben. 

Lássuk be végre, hogy a problémáink fő okai maguk az erénytelen pártok! Ezek semmiféle 

önkorlátozást, semmiféle átláthatóságot, semmiféle jogi számonkérhetőséget nem biztosítanak. Nem 

biztosítják az erénygaranciákat az alapszabályukban, ahogy azt a Platón Párt teszi. Elég legyen az 

erénytelen pártokból! 2018-ban 93 országgyűlési képviselő szükségképpen pártokból kerül ki a hatá-

lyos választójogi törvény miatt. Viszont a maradék 106 képviselő (egyéni képviselők) pártérdekektől 

mentes FÜGGETLEN KÉPVISELŐK is lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a pártokrácia letörése 

érdekében 2018-ban az egyéni képviselő esetében független képviselőre (Jedire) szavazz pártkatona 

helyett. Ezzel megvalósulhat a helyi érdekképviselet (a valódi népképviselet), és független lehet a 

törvényhozó hatalmi ág a Kormánytól, ami pedig jogállami garancia. A pártlistán pedig ne szavazz 

olyan pártra, ami nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában, mert az ilyen párt sumákol. 

106 Jedi 
2017.10.04. 

"A Jedik nem a békéért harcolnak. Az csak egy szlogen, és mint minden szlogen, félrevezető. A Jedik 

a civilizációért harcolnak, mert csak a civilizáció hozhat létre békét. Az igazságért harcolunk, mert 

az igazság a legfőbb alapja a civilizációnak. Homokra építik az igazságtalan civilizációt, nem éli túl a 

vihart.” - Mace Windu 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/348036535642723 

2018-ban a legfontosabb feladatunk 

az erénytelen pártoktól való megsza-

badulás. Az erkölcsi megtisztulás-

nak ez az alapja. Az erénytelen 

pártok semmiféle önkorlátozást, át-

láthatóságot és jogi számonkérhető-

séget nem vállalnak, mivel nem biz-

tosítják az erénygaranciákat az 

alapszabályukban. Emiatt önkényu-

ralmi időzített bomba mind. A leg-

több, amit tehetünk (azon kívül, 

hogy nem szavazunk ilyen pártra), 

hogy az egyéni képviselő esetében 

pártkatona helyett erényes FÜGGETLEN KÉPVISELŐRE (Jedire) szavazunk. Így 106 Jedi juthat az 

Országgyűlésbe a 93 pártkatona mellé. Ezzel a független Jedik abszolút többségben lehetnek a 

törvényhozás során (93:106 arányban). Független képviselőkre azért van szükség, mert az egyéni 

képviselők feladata a helyi érdekek képviselete az Országgyűlésben. Mind a 106 egyéni 

választókerületben induljanak független jelöltek (akár Te is), hogy lehessen is erényes emberre 

szavazni, ne csak pártkatonára! A jelöléshez 500 aláírás elegendő. Segédlet a "106 Jedi" nevű 

nyilvános csoportban. A szavazók pedig ne olyan egyéni képviselőre szavazzanak, akik párt színeiben 

indulnak, hanem függetlenekre! 
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Helyi érdekeket képviselni ugyanis csak függetlenként lehet. Egy pártkatona nem a helyiek érdekeit 

fogja képviselni, hanem a pártja mögött álló maffiacsaládok érdekeit. Így a pártfegyelem miatt nincs 

is most népképviselet, mivel minden pártkatonának utasításba adják, hogy mire kell szavaznia. A jó 

Jedi nem lehet elkötelezett semmiféle szervezet vagy párt iránt, ettől lesz teljesen független. Egy 

független erényes ember felett senkinek nincs hatalma. A Jedinek a szavazói érdekeit kell a 

törvényhozásban érvényesítenie. Minden országgyűlési szavazás előtt ki kell kérnie a választói 

véleményét az adott kérdésben. Ha ez működésbe lép, akkor lesz népképviselet. A jó Jedi biztosítja 

(pl. közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállalásban), hogy a szavazói többsége által bármikor 

visszahívható. Csak ilyen független jelöltre érdemes szavazni, aki ezt az erénygaranciát vállalja. Ha 

nem vállalja, az gyanús. 

Az erénytelen pártok a sötét oldal képviselői. Ők a legyőzendő gonosz, mivel ezek a közpénz ellopására 

szakosodott, központilag irányított, átláthatatlan biznisz és maffia szervezetek. A független 

képviselők azonban a népképviselet megvalósítói. A szabadság jelképei. Szavazz függetlenre! Ha pedig 

teheted, akkor indulj független jelöltként 2018-ban, és vállald az erénygaranciákat (lásd a "Milyen a 

jó Jedi" című írásunkat)! Írd be ide a hozzászólásokhoz azoknak az ismerőseidnek a nevét, akiket el 

tudnál képzelni független képviselőként! Az erényes embereket ugyanis bátorítani kell. Segíts nekünk 

elterjeszteni a 106 Jedi koncepciót! Oszd meg cikkeinket! 

Visszahívhatatlanság 
2017.10.05. 

"A kezdet a munka legfontosabb része." - Platón 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/348284278951282 

Rábíznád a gyerekeidet egy olyan 

kutyára, amit házőrzőként hirdettek 

ugyan, de nem lehet pórázon tartani? 

Ami ha bevadul nem lehet 

visszahívni? Ami képes eltépni 

bármilyen láncot? Ami nincs beoltva 

veszettség ellen? Jaa, hogy neeem? 

Miért nem? Pedig olyan erős! Olyan 

határozott! Olyan nagy! Olyan 

kíméletlen az ellenségeivel! Ha nem 

bíznád ilyen kutyára a gyerekeidet, 

akkor miért bízod őket ilyen 

politikusokra? Olyan politikusokra, 

akiket nem lehet visszahívni? Miért 

adod a szavazatodat olyan pártra, 

amit nem lehet jogilag számonkérni? 

Nem gondolod, hogy nem kellene a 

pórázt kiengedned a kezedből? A Te 

életedről, a Te döntésedről van szó! 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348284278951282
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/348280395618337/?type=3


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    112 
 

A Platón Párt az első és egyetlen párt, ami erénygaranciákat biztosít az alapszabályában. Az első párt 

vagyunk, ami be van oltva veszettség ellen. Azzal, hogy az alapszabályunkban vállaljuk az 

önkorlátozó, átláthatósági, jogállami erénygaranciákat, ezáltal jogilag is számonkérhetőek vagyunk, 

mivel egyik jogi személy sem működhet az alapszabályával ellentétesen. Ellenkező esetben bárki 

kérhetné az ügyészségen a jogellenes állapot megszüntetését, és végső soron a pártunk felszámolását. 

A többi párt ezért nem vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában. Csak ígérgetnek.  

Az egyik alapvető erénygaranciánk az, hogy minden képviselőnk bármikor visszahívható a szavazók 

által. Azaz engedelmesek vagyunk, és a kezedben a póráz. A többi párttól ezt nem kapod meg, mert 

azoknak esze ágában sincs engedelmeskedni. Ők azért nem vállalják az erénygaranciákat már 

megalapításuktól kezdve, mert sumákolnak. Egy erényes pártnak semmi vesztenivalója nincs azzal, 

ha vállalja a platóni erénygaranciákat. Az ismert pártok mégsem vállalják. Veszett kutyák. Talán nem 

kellene rájuk bízni a gyermekeid és unokáid életét! Még egy rossz döntés 2018-ban, és 20 évre újra 

elvesztjük a pórázt. Ha az erő győz az erény helyett, akkor újra olyan politikai vezetés jön, ami 

kormányként uralja a törvényhozó hatalmi ágat. Holott ez a két hatalmi ág egy egészséges 

jogállamban független.  

Nem kérjük, hogy bízz bennünk. NE szavazz az egyéni képviselő-jelöltjeinkre az egyéni 

választókerületedben! Őket csak azért állítjuk, hogy országos listát tudjunk állítani. Az egyéni 

képviselő esetében pártkatona helyett szavazz inkább FÜGGETLEN KÉPVISELŐRE (Jedire)! Ő 

elfogulatlanul tudja képviselni a helyi érdekeket a szavazókerületedben. Egy pártkatona mindig 

pártérdekeket fog képviselni a pártfegyelem miatt, és soha nem Te leszel neki a szempont, hanem a 

pártja mögötti maffiacsalád érdekeit fogja lihegve érvényesíteni. 

A pártlistán pedig NE szavazz olyan pártra, amelyik nem biztosítja az erénygaranciákat az 

alapszabályában. Az ilyen párt olyan, mint a veszett kutya, ami nem kapott idejében védőoltást. Mi 

előre felvettük a védőoltást. Ezek az erénygaranciák. Tudhatod, hogy nem leszünk veszettek, mint 

amilyen most a Fidesz lett. A Fidesz egy veszett kutya. A választók többsége erre olyan pártra készül 

újra szavazni, ami szintén nincs beoltva veszettség ellen. Látod már az aggályunkat? Óvni próbáljuk 

a társadalmat egy újabb veszett kutyától (pl. amilyen a Jobbik vagy egy Erénytelen Ellenzéki 

Egyveleg). Követeld rajtuk a veszettség elleni védőoltást! Ha pedig nem vállalják, akkor ne szavazz 

rájuk! 

Add tovább a vészjelzésünket, a segélykiáltásunkat, a felhívásunkat! Soha többé ne szavazz olyan 

pártra, ami nincs beoltva veszettség ellen, azaz ami nem vállalja az erénygaranciákat az 

alpaszabályában! Ne legyél erkölcsi igénytelen! VAN ERÉNY! 

Büdös a hátsójuk 
2017.10.06. 

"A legegészségesebb verseny akkor jelenik meg, ha az átlagemberek nyernek amiatt, mert 

megemelik az átlagelvárásaikat." - Colin Powell 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/348637995582577 
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2018-ig tolassuk le a pártok gatyáját! 

Hadd lássuk, melyiknek büdös a 

hátsója! Segíts nekünk abban, hogy a 

szavazóknak legyenek erkölcsi 

elvárásaik a pártjukkal szemben! 

Mindenkinek! Nem azt kérjük, hogy 

szavazz ránk, hanem azt, hogy ne 

szavazz csaló pártra. Így kérjük, 

hogy menj oda a kedvenc pártodhoz, 

vagy írj nekik hivatalos levelet, és 

kérd fel őket arra, hogy az 

alapszabályukban vállalják az 

erénygaranciákat! Amelyik párt 

sáros, és büdös a hátsója, az nem 

fogja bevállalni az erénygaranciákat 

az alapszabályában. Pedig enélkül jogilag nem számonkérhetőek, és egy potenciális új zsarnokság 

hordozói. A veszettség bujkálhat bennük, mert nem hajlandóak a veszettség elleni védőoltást felvenni. 

Ilyen pártra soha többé ne szavazz a saját érdekedben! 

A Platón Párt megalakulása óta biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában. Ez jogi kötőerővel 

rendelkező önkorlátozást, átláthatóságot, jogállami garanciákat jelent. Egyik jogi személy sem 

működhet ugyanis a létesítő okiratával ellentétesen, máskülönben fel kell számolni. Erénygarancia 

például a képviselőink szavazók általi bármikori visszahívhatósága. Az állami támogatásokról való 

karitatív lemondás. Stb. Mi ezeket a vállalásokat nem más párt nyomására vállaltuk be, hanem éppen 

azért alakultunk, hogy legyen legalább egy párt, ami ezeket a garanciákat jogi kötőerővel vállalja. 

Legyen az ígért remény helyett végre garantált erény! 

Az erénygaranciák teljes listáját a Társadalmi Szerződés dokumentumunkban találod. Nem sértődünk 

meg, ha másik párt a kedvenced. Akkor viszont mélységesen megsérted a társadalom erényes 

többségét, ha olyan pártra szavazol, ami nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában. Ott 

valami bűzlik. Ilyen pártra szavazni erkölcsi igénytelenség. Egy erényes pártnak ugynanis nincs 

vesztenivalója az erénygaranciák bevállalásával. Egy maffiapárt, egy bizniszpárt viszont képtelen 

ezeket bevállalni, mert a mivoltával ellentétesek.  

Tolasd le a pártod gatyáját, és nézz bele a hátsójukba! Lopni akarnak-e vagy becsületesen politizálni? 

Ne legyél erkölcsi igénytelen, és várd el a pártodtól az erénygaranciák alapszabályban történő 

vállalását! VÁRD EL! Tolasd le a gatyájukat! Mutasd meg ezzel Te is: VAN ERÉNY! Bárki is 

kormányozzon. Legyen a közpénz felhasználása teljeskörűen és tételesen átlátható az utolsó forintig! 

Ne indulhassanak a párthoz köthető vállalkozások közbeszerzéseken, pályázatokon! Fedjék fel a 

pártok a támogatóikat és tegyék teljesen átláthatóvá a pénzügyeiket! Ne érd be kevesebbel! Abban a 

magyarság épeszű és éperkölcsű tagjai egyet kell, hogy értsenek, hogy erényt kell vinni a politikába, 

és az eddigi erkölcsi szenny nem maradhat tovább! Tolasd le a pártod gatyáját! Vagy beszari csaló 

pártra szavazol? 
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A platós taxi 

2017.10.15. 

"Hálásak lehetünk a tükörnek, hogy csak a külsőnket mutatja." - Samuel Butler 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/351694575276919 

Vannak szavazók, akik egy pártot a 

vezetője és az ígéretei alapján ítélnek 

meg. Ezáltal azt is tudni vélik, hogy 

mire számíthatnak a párttal 

kapcsolatban. Nagyobbat nem is 

tévedhetnének. Nem a vezető vagy az 

ígéretek a fontos. Hanem a 

pártberendezkedés. A párt alap-

szabálya. Végső soron pedig a párt 

alapszabályában vállalt erénygaran-

ciák.  

Képzeld el, hogy beszállsz egy taxiba. 

Becsukod az ajtót. Innentől kezdve 

elvesztetted az irányítást az életed 

felett. Amikor kiválasztottad, hogy 

melyik taxiba ülsz, ugyanúgy 

választottál, mint amikor négy 

évente egy pártra szavazol. Szimpatikus volt a vezető, nyakkendő volt rajta. Mi baj lehet? Beültél 

mögé. Miután szavaztál, elvesztetted az irányítást. Ott ülsz a taxiban a vezető mögött, és elmondod, 

hogy hova szeretnél menni. Elindul a taxi.  

Egy idő után észreveszed, hogy egészen másfelé megy, mint amerre Te szeretnél menni. Arra megy, 

amerre ő akar. Ügyeket intéz itt, ügyeket intéz ott, a város másik felén. Időnként hoz egy köteg 

készpénzt, az anyósülésen már egy rakás pénzköteg van felhalmozva. Hiába szólsz a vezetőnek, hogy 

mostmár vigyen már oda, ahova Te akarnál menni, a taxivezető csak a saját ügyeit intézi tovább egész 

nap. Fusizik. 

Amikor már nagyon mérges, ki akarsz szállni hosszú órák után, ám ekkor szól a vezető: Várj! Mutatok 

valamit! Bemegy egy autószalonba, és a nagy rakás pénzéből vesz egy luxusautót. Mondja Neked: 

Erősödik és büszkül a taxitársaság. Minden jól megy. Átülhetsz ebbe a szuper luxustaxiba (megkapod 

a lehetőséget), csak maradj még. Elvisz oda, ahova szeretnéd. - Ígéri. 

Jó, hiszel a taxivezetőnek újra. Átülsz a luxusautóba. Ám a vezető ugyanúgy a saját ügyeit intézi egész 

nap. Maszekol. Te meg csak bambán nézed, ahogy útközben vesz házakat, kikötőket, termőföldeket, 

bányákat, gyárakat. Te meg csak ülsz mélán a hátsó ülésen. Persze a taxióra ketyeg, és a díjat majd 

ki kell fizetned. A végén mérgedben kiszállsz, fizetsz, és egy másik taxitársaság autójába szállsz be. 

Ennek a taxinak is szimpatikus volt a vezetője, nyakkendő volt ezen is, még meg is volt fésülködve. 

Hát mi baj lehetne? Beszálltál a taxijába. Megmondtad, hogy hova akarsz menni. Elindul a taxis, de 
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aztán látod ám, hogy ez is ugyanazt csinálja veled. Egész nap csak maszekol, svarcol. Te meg csak 

bambán nézed a hátsó ülésről, és nem jutsz el oda, ahova kérted, hogy elvigyen. Úgyhogy innen is 

kiszállsz. 

Végigsétálsz az álló taxisok előtt reménnyel bizakodva. Egyik taxitársaságot követi a másik. Mind 

fuvarra vár. Próbálsz választani, hogy melyik vezető visz majd oda, ahova Te szeretnéd. Elvégre ez 

lenne a taxivezető feladata, nem? Hogy oda vigyen, ahova Te akarod. Ahova Neked jó.  

Mosolyognak a taxivezetők, hízelegnek, ígérgetnek, kedvezményekkel csábítanak, stb. Van egy vezető, 

aki kikiabál a kocsijából, hogy ő a legjobb vezető. Ő már sok bizonytalan vezetőt látott, és bizony egyik 

sem volt szívderítő látvány. Ezzel arra utalt, hogy ő a legjobb vezető a világon. Jó, beülsz mögé, kiderül, 

hogy az eddigieknél is zsiványabb, minden hájjal megkent szélhámos volt ez is. Ez is rászedett. Egész 

nap csak svarcolt, maszekolt a Te károdra. 

Hol van a hiba ebben a rémálomban? Ebben az ördögi körben, ami a magyar politikai helyzetet is jól 

jellemzi? Hát ott, hogy a vezető személyében vagy az ígéretekben próbálsz bízni. Vagy a taxitársaság 

nevében. Tehát olyan dologban, ami nem megbízható előrejelzője annak, hogy mi lesz a sorsod.  

Egy ismeretlen arc alapít egy új taxitársaságot. Platós Taxi néven. Egyetlen taxijuk van, egy kis 

platós. A sofőr nem is annyira szimpatikus, de mondja, hogy ugorj fel a platóra, elvisz oda, ahova Te 

szeretnéd. Te csak mosolyogsz, és nevetve megkérdezed, hogy miért éppen őt kellene választanod, 

amikor ott áll egy csomó profi vezető drága csillivilli autókkal, nyakkendőkben, kipolírozva. A Platós 

Taxi vezetője elkezdi Neked sorolni a következő dolgokat. A Platós Taxinál van egy központ, ami előre 

felveszi a címet, és amint letér a taxis a legrövidebb és leggyorsabb útvonalról, akkor a sofőrt a cég 

azonnal kirúgja, és felvesz egy jobb vezetőt, aki nem a saját érdekeit nézi, hanem arra megy, amerre 

Neked jó. Így a Platós Taxinál senki nem tud maszekolni. Taxigaranciákat adnak. Felsorol még a sofőr 

Neked jópár ilyen taxigaranciát, amit más taxitársaságok nem biztosítanak. Egy garanciarendszert 

kínál Neked, ami azt biztosítja, hogy arra megy a vezető, amerre Neked jó. Magyarul a Platós Taxinál 

a sofőrök a munkájukat hivatásként végzik. Ide nem jelentkeznek olyan sofőrök, akik maszekolni 

akarnak a Te károdra. Az ilyen sofőrök elmennek a többi taxitársasághoz dolgozni. Ott nincsenek 

taxigaranciák.  

Mi ebből a tanulság? Az, hogy ne a vezető személyében vagy az ígéretekben bízz! A vezető lelke sötét 

is lehet, mint az űr. Ne a vezetők személyében bízz! Nézd meg a párt alapszabályában biztosított 

erénygaranciákat! Ettől lesz egy párt jogilag számonkérhető. A létesítő okiratával ellentétesen ugyanis 

egyik jogi személy sem működhet. Ellenkező esetben bárki kérheti az ügyészségen a párt 

felszámolását. Ezek az erénygaranciák tesznek minket első és egyetlen pártként jogilag 

számonkérhetővé, átláthatóvá, önkorlátozóvá. Ezért nem vállalja ezt másik párt. Hozzánk nem jön 

olyan, aki nem hivatásból akar politizálni. Az erénygaranciák rendszerét nézd! Amit csak mi kínálunk, 

és amit más ismert párt nem tud biztosítani. Hiszen ők svarcolnak és maszekolnak a Te károdra. 

Maffiapártok, bizniszpártok. Az erénygaranciák rendszere az egyetlen dolog, amiben bízhatsz. A 

vezetők személyében vagy az ígéretekben nem bízhatsz.  

Mostmár érted, hogy nem az számít, hogy mi van egy pártvezető lelke mélyén. Nem. Az számít, hogy 

mi van a Te lelked mélyén. Sötétség vagy világosság. Érted-e, hogy ha politikáról van szó, akkor 

erénygaranciákat kell elvárnod a pártod alapszabályában? 
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Motivációnk 
2017.10.16. 

"Amikor valami kellően fontos, akkor annak ellenére is csináld, hogy az esélyek nem állnak 

melletted!" - Elon Musk 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/351994965246880 

A tájékozatlan hozzászólók részéről 

többször éri az a vád a Platón Pártot, 

hogy mi sem vagyunk különbek a 

többi bizniszpártnál, és mi is csak a 

pénz miatt foglalkozunk a 

politikával. Nos, hogy őszinték 

legyünk: nem. Ez az egyik 

erénygaranciánkból azonnal ki is 

derül: első pártként karitatív 

nonprofit célra lemondunk a 

pártoknak járó állami támoga-

tásokról. Mi azért csináljuk ezt, hogy 

erényes legyen végre a politika. 

Mindannyiunknak megvan a saját 

élete, családja, és jól fizető munkája. A politizálás inkább csak púp a hátunkon.  

Ugyanakkor azt szeretnénk, ha a magyar politika erényes lenne, a politikusok pedig 

számonkérhetőek. Erényesség alatt értjük mindazokat a garanciákat politikus, párt és állam 

szinteken, ami ahhoz szükséges, hogy a politika átlátható, önkorlátozó, jogilag számonkérhető legyen. 

Összességében modern és erényes jogállamot szeretnénk egy buta és félelemkeltő önkény helyett. 

Hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, meg is alkottuk az erénygaranciák rendszerét, ami alapján 

eldönthető, hogy egy politikus, vagy politikai párt erényes-e. Mivel ma Magyarországon nincs erényes 

párt, ezért kénytelenek voltunk alapítani egyet. Ezzel mutatjuk meg, hogy a többi párt meztelen. Mi 

ugyanis a létesítő okiratunkban vállaljuk az erénygaranciák rendszerét, és ezzel jogilag 

számonkérhetőek vagyunk. Ha nem azt tennénk, ami az Alapszabályunkban van, akkor bárki 

kérhetné az ügyészségtől a pártunk felszámolását. Ezért nem vállalja a többi párt az erénygaranciákat 

az alapszabályában. Az önkorlátozó, átláthatósági és jogi számonkérhetőséget biztosító 

erénygaranciák ugyanis a bizniszpártok és maffiapártok mivoltával ellentétes. Ezáltal a módszerünk 

varázsütésre nyilvánvalóvá teszi, hogy melyik párt hátterében bűzlik valami. 

Ha lennének Magyarországon erényes pártok, úgy a Platón Pártra nem lenne szükség, és készséggel 

beállnánk mögéjük. Ugyanúgy, ahogyan beállunk a független, valóban a választóikat képviselő 

erényes független egyéni jelöltek mögé is a 106 mozgalommal. Olyan emberek mögé, akiknek semmi 

köze a Platón Párthoz, csupán annyi, hogy maguk is erényesek, és vállalják az egyéni képviselőkre 

vonatkozó erénygaranciákat (pl. szavazók általi azonnali visszahívhatóság).  

A Platón Párt önmaga egy eszme. Az ideológiánk az erény. Az erénygaranciák rendszere nyílt 

(mondhatni open-source), bárki szabadon másolhatja és alkalmazhatja. Ha megjelenik a magyar 
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politikában az erény, a Platón Pártra nem lesz többé szükség, elértük a célunkat. Higgyék el, mi 

lennénk a legboldogabbak. Addig azonban amíg erénytelen pártok uralják a közéletet és az 

erénygaranciákat nem vállalják az alapszabályukban, addig erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy 

megmutassuk: VAN ERÉNY! 

Oszd meg a cikkeinket, és segítsd az ügyünket a saját érdekedben. Csatlakozni is lehet hozzánk 

egyenrangú tagként, segíteni. Akkor esetleg többen vinnénk ennek az erkölcsi fertőnek a terhét, és 

sokkal könnyebben sikerre vihetnénk az ügyet. 

Bűnpártok 
2017.10.18. 

"A hallgatással elkövetett bűn, amikor tiltakoznunk kellene, az emberekből gyávákat formál." - Ella 

Wheeler Wilcox 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/352709168508793 

A bűnpártok mind egy tőről 

fakadnak. Átláthatatlanok, jogilag 

számonkérhetetlenek, önkorlátozást 

nem biztosítanak. Az ilyen pártok 

létesítő okiratában nem találod meg 

az erénygaranciákat, amik jogilag 

számonkérhetővé tennék őket. Az 

Erénytelen Ellenzéki Egyveleg még 

a súlyos erkölcsi válság ellenére sem 

mond le átláthatatlanságáról, jogi 

számonkérhetetlenségéről, mérték-

telenségéről, és a közpénzből járó 

állami támogatásokról. Egy erényes 

társadalomban bűncselekmény 

lenne átláthatatlan pártot üzemel-

tetni. Nálunk azonban szavaznak az 

ilyen pártokra az erkölcsi igény-

telenek. Márpedig amíg erény-

telenek a pártok, addig erénytelen 

lesz az állam, erénytelen lesz a 

hatalom.  

Ezek a pártok kampányolnak az 

egészségügy mellett, ám a pártoknak 

járó állami támogatásukból egy 

fillért sem ajánlanak fel az 

egészségügy fejlesztésére. Ezek a pártok kampányolnak az oktatási reform mellett, ám egy fillért sem 

ajánlanak fel az állami támogatásukból az oktatás fejlesztésére. A közpénzből származó állami 

támogatásukat ezek a pártok mind szépen felveszik (kb. 600 millió Ft pártonként, ha kellő számú 
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jelöltjük van). És tudod mire használják ezt a pénzt? Téged hülyítenek a saját pénzedből. Fenntartják 

azt a korrupt rendszert, aminek minden ismert párt a részese, mert cinkosok. Valódi szándék nincs 

bennük a pártokrácia megtörésére, hanem inkább élvezik előnyeit. Pedig a problémák gyökere éppen 

az erénytelen pártok és a pártokrácia. Mikor veszed észre?  

A bűnfának ehetetlen gyümölcsei vannak: a korrupció, az önkény, a testi béklyó (egészségtelenség), az 

intellektuális béklyó (butaság) és a nemzet sorvadása. Amíg olyan pártok vannak a közéletben, amik 

háttere nem átlátható (nem tudjuk, hogy ki pénzeli őket, mire miből mennyi pénzt fordítanak), amíg 

a képviselőik a szavazók által nem hívhatóak vissza bármikor, amíg a pártok jogilag 

számonkérhetetlenek, amíg a pártfegyelem miatt nincs helyi érdekképviselet, amíg a pártok az egyéni 

képviselői helyekre is pártkatonákat tukmálnak ránk, addig erénytelen és mértéktelen milliárdosok 

játékszere lesz a magyar politika. Fentről. Mikor veszed észre? 

Ám a bűnfa mellett most kihajtott valami új. Megjelent egy hajtás, ami nem a bűnfából származik, 

hanem messzebbről fújta oda a szél a magját. Az erkölcsben gyökerezik, nem a gyarlóságban. Ez az új 

párt a Platón Párt. Az első olyan párt, ami a létesítő okiratában és a Társadalmi Szerződésben 

biztosítja azokat az erénygaranciákat, ami az önkény és a korrupció elleni védekezés eszközei már 

pártberendezkedés szintjén, és amelyek lehetővé teszik egy modern jogállam megvalósítását. Egyik 

jogi személy sem működhet a létesítő okiratával ellentétes módon, így ha nem tartanánk be az 

Alapszabályunkban kodifikált erénygaranciákat, akkor bárki kérhetné az ügyészségen a pártunk 

felszámolását. Ezt egy bűnpárt nem tudja biztosítani, mert az erénygaranciák a maffiapártok és a 

bizniszpártok mivoltával ellentétesek. Mikor veszed észre? 

Ha bűnpártra szavazol, mert elkábítanak az ígéretek százai, és így nem látsz tisztán a kognitív 

funkcióidat blokkoló mentális bódulatodban, akkor tudd meg, hogy egy igénytelen bűnpártoló vagy. 

Egy olyan erkölcsi igénytelen vagy, aki képes olyan pártra szavazni, amelyik felveszi a közpénzből az 

állami támogatást. Képes vagy olyan pártra szavazni, ami nem teszi bármikor visszahívhatóvá a 

képviselőit a szavazók által. Képes vagy olyan pártra szavazni, ami a 106 egyéni válsztókerületben a 

helyi független jelöltek elől (akik valóban tudnák képviselni a helyi érdekeket) elszívná a levegőt, és 

inkább pártfegyelem alatt álló pártkatonát használna fel a rá eső szavazatok maximalizálása 

érdekében. Egy bűnpárt hallani sem akar a 106 mozgalomról. Pedig ilyen kezdeményezések jelentik a 

kiutat a pártokráciából! Mikor veszed észre? 

Akik szerint a politika erkölcsi hivatás, akik szerint egy pártnak biztosítania kell az erénygaranciákat 

a létesítő okiratában, akik önkorlátozó és átlátható pártot szeretnének, és ígéretcunami helyett 

jogállami reformot, azoknak határozottan üzenjük: VAN ERÉNY! Ezt mi tudjuk nyújtani. Segítsetek 

Ti is, mert eltaposnak minket az erkölcsi igénytelenek, ha nem fogunk össze időben! Ne várd a 

sültgalambot! Tegyél az erényes politikáért Te is! 

Susztermatt 
2017.10.23. 

"Úgy érzem, mintha sakkoznék, és az ellenfél azt mondaná, hogy: Azzal a bábuval nem léphetsz!" - 

Kierkegaard 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/354328601680183 
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Az erényes emberek be tudják 

mattolni az erénytelen pártokat 

2018-ban. Ha nem fogják, akkor 

újabb évtizedekre maradunk le a 

lehetőségeinkhez képest. Egyszerűen 

azért, mert egy szervezett 

erkölcstelen kisebbség ellopja a 

közpénz fejlesztésekre (oktatás, 

egészségügy, stb.) szánható részét. 

Legyen az a Fidesz maffiaállama 

vagy az Erénytelen Ellenzéki 

Egyveleg erénygaranciákat nem 

vállaló gyülekezete. Bárki kerül 

hatalomra, lophatják a közpénzt, mert a közpénzek felhasználása nem nyilvános az Alaptörvény 

világos rendelkezése ellenére. A jelek szerint azonban egyik bűnpárt sem kampányol a közpénzek 

tételes átláthatósága mellett az utolsó forintig. Vajon miért? 

Az erénytelen politikusok nem annyira buták, hogy a bolondmattot bekapják. Viszont elkövették azt 

a hibát, hogy a susztermatt beadható nekik. A Platón Párt egy elegáns susztermattal lerendezhetőnek 

tartja mind a maffiaállam, mind pedig az erénytelen bűnpártok gyülekezetetét. Mégpedig egy 

népszavazási kezdeményezéssel.  

Ha a Nemzeti Választási Bizottság nem engedélyezi az alábbi népszavazási kérdést, akkor nyíltan 

szembe megy az Alaptörvény 39. cikkében foglalt alkotmányos alapelvvel. Ha az erénytelen ellenzéki 

pártok nem támogatják a népszavazási kezdeményezést, akkor nyíltan kimondják, hogy egykutyák a 

Fidesszel, és nekik is az áll érdekükben, hogy a közpénzek felhasználása eltitkolva történjen. 

Márpedig a közpénz felhasználásának eltitkolása csak annak érdeke, aki lopja. Ezt a népszavazási 

kezdeményezést csak olyan párt fogja támogatni, amelyik nem bizniszt lát a politikában, hanem 

erkölcsi hivatást. Egy bűnpárt (amelyik nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában) nem 

tudja ezt a kezdeményezést támogatni, hiszen egy ilyen párt (bizniszpárt, maffiapárt) éppen a 

közpénzek átláthatatlanságát akarja kihasználni. Amint ez a népszavazási kérdés megszavazásra 

kerül a szavazók által, a politika elveszíti biznisz jellegét egy életre. Ismét erkölcsi hivatás lehet. 

Annak is örülnénk, ha valamelyik párt annyira lelkes lenne, hogy ellopná tőlünk ezt a népszavazási 

kezdeményezést, és ők adnák be először. Nekünk sok más dolgunk is van az életben. A Momentumnak 

például (köszönhetően a többszázmilliós tőkét a politikába invesztáló támogatóinak) még országos 

apparátusa is lenne egy ilyen aláírásgyűjtési kampányt levezényelni.  

Mivel azonban nem hisszük, hogy az alábbi népszavazási kezdeményezést bármelyik másik párt is 

támogatná (hiszen bűnpártok), ezért saját magunk fogjuk levezényelni. A beadásához legalább 20 

kezdeti aláírásra van szülség. Ebből még néhány hiányzik. Így a Kecskemét környékén élőktől kérjük, 

hogy aki támogatná ezt a történelmi kezdeményezést, az holnap írja alá az ívet, hogy beadhassuk. 

Kérésre házhoz megyünk az aláírásért, csak jelezzétek még ma vagy holnap időben. 

A kérdésünk pedig, amivel beadható az erkölcstelen kisebbségnek a susztermatt egyszer, s 

mindenkorra: 
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"Egyetért-e Ön azzal az Alaptörvény 39. cikke alapján, hogy öttől tíz évig, bűnszövetségben vagy 

bűnszervezetben történő elkövetés esetén 15-től 25 évig terjedő tényleges szabadságvesztéssel 

büntetendő legyen az a közpénzzel gazdálkodó szervezet érdekében eljáró személy, aki nem hozza 

önként és haladéktalanul nyilvánosságra a közpénz felhasználását részletes tételes elszámolással, 

továbbá az, aki átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű szervezet részére teljesít a közpénzből kifizetést 

vagy az általa átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű szervezet részére a központi költségvetésből az 

elmúlt 20 éven belül már teljesített kifizetés nem kerül haladéktalanul visszafizetésre, sértve ezáltal 

a közpénz felhasználására vonatkozó átláthatóság és a közéleti tisztaság alkotmányos alapelveit?" 

Aki nálunk jobb jogász, kérjük, hogy segítse tökéleteseíteni a kérdést legkésőbb holnapig (lehetőleg 

még ma). Minden konstruktív visszajelzést szívesen fogadunk. És persze szavazni is érdemes lesz a 

népszavazáson, méghozzá pártállástól függetlenül. Mindannyiunk érdeke ugyanis, hogy ne nézzenek 

minket hülyének. Ez a kezdeményezés összefoghatja a nemzetet. Legyenek végre tisztességesek a 

pártok! Akármelyik is jut a hatalom közelébe. Üzenjük: VAN ERÉNY! Add tovább! 

Ingatlanár hipotézis 
2017.10.24. 

"Az ingatlanbiznisz problémája, hogy lokális. Meg kell hozzá értened a helyi viszonyokat." - Robert 

Kiyosaki 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/354786134967763 

Ez a cikk a "YAKUZA falova" című 

írásunk második felvonása. Hogy mi 

az összefüggés a Fidesz 

maffiakormánya által országunkba 

betelepített 18.000 keleti letele-

pedési kötvényes dúsgazdag migráns 

és az ingatlanárak gyors és radikális 

emelkedése között? Elmondjuk egy 

hipotézisben. Mivel nemzetünk 

tényadatai nem nyilvánosak, kiké-

résük pedig őszüléshez vezet, ezért 

ellenőrizni nem tudjuk a feltétele-

zésünket. Majd ha egyszer áltlátható 

lesz az Állam, akkor talán. Ha nem 

hiszed, járj utána, és oszd meg velünk is, hogy mire jutottál! 

2016-ról 2017-re az ország 50 legnagyobb lélekszámú városában összesen 5056 új lakás épült. [1] A 

korábbi évek adatai is hasonlóak. A letelepedési kötvénybiznisz során rövid idő leforgása alatt 18.000 

dúsgazdag migráns kapott letelepedési engedélyt hazánkban. Ezzel a kötvényes migránsok és még a 

hozzátartozóik előtt is megnyílt a lehetőség az EU-beli szabad munkavállalásra, mozgásra, 

ingatlanvásárlásra. Ezért írtuk az első felvonásban, hogy a Fidesz maffiaállma a YAKUZA falova, 

hiszen trójai falóként engedte be keleti migránsok tízezreit Európa és hazánk földjére. Mindez olyan 
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országokból érkező migránsokat jelent, ahol százmillió Ft-os vagyonokat (amennyi a letelepedési 

kötvényhez kell) általában nem becsületes úton tudnak felhalmozni ott az emberek. 

Naivitás lenne azt feltételezni, hogy ezek a tőkés-, üzletember-, maffiózó- és luxusmigránsok 

sátrakban húzzák meg magukat, miután magánrepülőgépeikkel vagy az első osztályon nyomorogva 

megérkeztek a Liszt Ferenc reptérre. Nem. Ezek a tőkés migránsok tömegével bevásároltak budepesti 

lakásokból. Nemcsak maguknak, de még a gyerekeiknek is. Több tízezer számra vették és veszik a 

magyar lakásokat. A neve elhallgatását kérő ügyvéd kollégától tudjuk, hogy kínai tőkések 

kötegszámra veszik a lakásokat (pl. teljes szinteket megéve), leginkább a fővárosban, elsősorban 

kínaiak. Persze kiadás céljára is, hogy a kis pénzből gazdálkodó magyar családoktól beszedjék az egyre 

emelkedő albérleti díjakat is. 

A kötvényes migránsok által támasztott kiugró kereslet ársokkot idézett elő az ingatlanpiacon. Vesd 

össze, hogy Budapesten évente kb. 2300 új lakás kerül átadásra. Az ország 50 legnagyobb lélekszámú 

városában is évente csak kb. 5000 új lakás kerül átadásra. Erre megjelenik több tízezer kötvényes 

tőkés migráns, és több tízezer lakást vásárolnak maguknak európai bázisként. A CSOK persze szintén 

árfelhajtó hatású, de CSOK szerződésből jóval kevesebbet kötöttek, mint ahány letelepedési kötvényes 

migránst beengedtek az országba. 

Köszönd meg szépen 2018-ban a Fidesz maffiának, hogy az egy-kétezer forintos rezsicsökkentés 

harsogása és a migránsveszély plakátozása közepette kötvényes migránsok tízezreinek betelepítésével 

gyakorlatilag ellopta a gyermekeidtől, az unokáidtól a saját ingatlanhoz jutás lehetőségét.  

Kötvénymigráns felelős? 
2017.10.26. 

"A tolvajok világában a hülyeség a legnagyobb bűn." - Hunter S. Thompson 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/355620268217683 

A Fidesz maffiaállama által 

betelepített letelepedési kötvényes 

migránsok száma kapcsán már 

20.000 dúsgazdag migránst emle-

getnek a tényfeltáró újságírók. Őket 

a megkérdezésünk nélkül hazánkba 

telepítették. Az igénylők a hozzá-

tartozóikkal együtt élethosszig tartó 

tartózkodási engedélyt kaptak 

hazánkban, így az EU területén 

szabadon mozoghatnak, vásárol-

hatnak, üzletelhetnek, bűnözhetnek. 

Talán világos, hogy ez a cikk a 

"YAKUZA falova" és az "Ingatlanár 

hipotézis" cikkeink folytatása. 

Ezúttal azt a naiv kérdést vetjük fel, 

hogy miért nincs elővéve a felelős. 
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Azt ugyanis tényként közlik a tényfeltáró újságírók, hogy százmilliárd Ft nagyságrendű közpénz 

került ki off-shore cégekhez Fidesz közeli maffiózóknak.  

Emlékeztetőül hívjuk az Alaptörvényt, ami mindenkire nézve kötelező normákat tartalmaz: 

Alaptörvény 39. cikk (1) A központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, 

vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a 

támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. 

Világos, hogy az off-shore cégek tulajdonosi szerkezete nem átlátható. A fenti normát éppen az off-

shore lovagok ellen hozták. Erre mit hallunk? A 20.000 kötvénymigráns utáni százmilliárdokat off-

shore cégek kapták. Ezt a közpénz-kifizetést egy hivatalos személynek kellett jóváhagynia. Ugyanis 

közpénzről van szó. Hiszen az Állam biznisze volt a történet, azaz közös ügyünk.  

Idézzük fel a Hivatali visszaélés Büntető Törvénykönyvbeli tényállását is: 305. § Az a hivatalos 

személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen 

a) hivatali kötelességét megszegi, 

b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy 

c) hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

Álláspontunk szerint világos, hogy aki a közpénzt off-shore cégekbe pumpálta, az jogtalan előnyt 

szerzett az off-shore lovagoknak, hiszen így elkerülték az adót. Az adóelkerülés miatt az Államnak 

pedig jogtalan hátrányt okozott. Az is világos, hogy a hivatalos személy, aki a közpénzt off-shore 

cégekbe pumpálta, hivatali kötelességét megszegte, hiszen az Alaptörvény 39. cikk (1) bekezdése 

alapvetően határozza meg minden közpénzzel gazdálkodó hivatalos személy hivatali kötelességét. 

Ennek ellenére nem hallunk semmiféle büntetőügyet. Vagy Ti hallottatok? Miért nem veszi elő a 

felelőst az ellenzék a hangos nyavajgás helyett? Pedig annyira világos, hogy fatális hibát követtek el 

akkor, amikor off-shore céggel lopták a közpénzt. Ha nem off-shore céggel lopták volna el, akkor nem 

lehetne velük mit kezdeni. De annyira mohók voltak, hogy még az adót is el akarták csalni! Itt a baki. 

Colombo már kacsintana is. 

Vagy nem állna meg az álláspontunk, és nem képezheti büntetőper alapját a fenti ügy? Vagy nem 

merik a fenti két triviális logikai lépést meglépni az ellenzékiek? Vagy mi van? Tényleg nekünk kell 

megtenni a feljelentést? Ki segítene benne? Jogászok előnyben. Nyuszik hátrányban.  

Pártok objektív felelőssége 
2017.10.27. 

"Egy politikus a következő választásra tekint. Egy államférfi a következő generációra." - James 

Freeman Clarke 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/355995714846805 
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Minden szakmának megvan a maga 

veszélyes embere. Ha gyermekfelü-

gyeleti pályára pedofil ember kerül, 

akkor nem nevelés lesz, hanem 

megrontás. Ha pilóta pályára 

öngyilkos hajlamú ember kerül, 

akkor nem repülés lesz, hanem 

zuhanás. Ha politikai pályára 

gyenge erkölcsű ember kerül, akkor 

nem gyarapodás lesz, hanem 

korrupció. Ahogyan a többi szakma 

is kiépíti a saját szűrőit az ilyen 

helyzetek elkerülésére, úgy a 

politikának is időszerű kiépítenie a 

saját szűrőit. A politkába erényszűrő 

kell. Ezt a szűrőfunkciót a pártoknak 

kellene ellátniuk, hiszen elsősorban 

a pártokból kerülnek ki a hatalmi pozícióba jutó emberek. 

Orbán Viktor példáján láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha gyenge erkölcsű ember jut a hatalom 

közelébe. Olyan ember, aki otthonról nem erkölcsi tartást és mértékletességet hoz, hanem 

mértéktelenséget, mohóságot, erénytelenséget. Ennek nincs jó vége soha, ahogy az öngyilkos pilótának 

vagy a pedofil óvóbácsinak sem. Korrupció, önkény, a jogállam lebontása, off-shore céges közpénzlopás, 

korrupt ügyészség, propaganda-média, kitartottak, maffiaállam, stb. Azaz életre kel a sötét oldal. 

Orbán Viktornak nem lett volna lehetősége ezt a rombolást véghezvinni, ha a Fidesz megfelelően 

ellátta volna szűrőfunkcióját, és alkalmazta volna az önkényuralom ellenszereit és a megelőző 

intézkedéseket. Ám ezt a funkcióját a Fidesz nem látta el. Ahogyan egyik ismert párt sem hajlandó 

ezt a funkciót ellátni, mivel mind bűnpárt. 

A jogtudományban az objektív felelősség azt jelenti, hogy egy cselekmény vagy mulasztás 

következményéért az elkövető mindenképpen felel, függetlenül attól, hogy az elkövetés szándékos volt-

e vagy gondatlan. Álláspontunk szerint minden pártnak objektív felelőssége van abban, hogy az 

önkényt, a korrupciót és a jogállam lebontását megakadályozza. Minden pártnak objektív felelőssége 

van abban, hogy az erénygaranciákat az alapszabályukba foglalják annak érdekében, hogy 

átláthatóak, önkorlátozók, jogállam-kompatibilisek és jogilag számonkérhetőek legyenek. Ekkor 

tudják ugyanis ellátni az erényszűrő funkciójukat a pártok. Enélkül mind egy időzített bomba, és csak 

idő kérdése, hogy mikor jelenik meg egy újabb Orbán Viktor bennük. Ne legyenek kétségeid, az ismert 

pártok bármelyikéből kinőhet a következő Orbán Viktor. 

Az ismert pártok mindegyikét felkértük, hogy vállalják az erénygaranciákat az alapszabályukban. 

Egyik sem vállalta. Innentől kezdve számunkra mind bűnpárt. Azért, mert felróható módon (akár 

szándékosan, akár gondatlanul) nem tesznek megelőző intézkedéseket egy újabb önkény és elnyomás 

ellen, hanem nyitva hagyják az utat a korrupcióhoz, az önkényuralomhoz és a jogállami garanciák 

lebontásához. A felhívásunk ellenére is! 
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Gondolkozz el ezeken, és ha a pártlistán bűnpártra készülsz szavazni, akkor legalább előtte tegyél 

meg mindent azért, hogy a pártod az alapszabályában vállalja az erénygaranciákat! Csak így lesz 

jogilag számonkérhető, hiszen a létesítő okiratba ütköző működés esetén lehet kérni a 

felszámolásukat. Ha nem vállalja a párt az alapszabályában az erénygaranciákat, akkor világos, hogy 

bűnpárt. Egy erényes pártnak ugyanis az erénygaranciák vállalása nem jelent problémát. Egy olyan 

nevelőnek, aki nem pedofil, nem jelent gondot egy pedofilszűrő garancia vállalása. Az 

erénygaranciákat csak azok a pártok nem vállalják, amiknek a mivoltával ellentétes az erény, mivel 

eredendően bűnpártok. Aki bűnpártra szavaz, az pedig egy erkölcsi igénytelen, és a nemzet bajainak 

okozója. Nem, nem a párt a hibás. Bepróbálkozók mindig lesznek. Az a hibás, aki teret ad egy 

bűnpártnak. 

Mondj valamit! 
2017.10.28. 

"A bölcsek csak akkor beszélnek, ha van mit mondaniuk. A hülyék pedig mindig beszélnek, mert 

mondani akarnak valamit." - Platón 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/356167914829585 

Már sokan kedvelitek a Platón Párt 

oldalt, így biztos tudnátok segíteni az 

alábbi kezdeményezésben. Egy 

sokszínű nyilvános videót szeret-

nénk összeállítani az egyszerű 

emberek számára is érthető üzene-

tekkel. Tisztelettel fel szeretnénk 

kérni Téged, hogy járulj hozzá 

EGYETLEN MONDATTAL az 

erényes politika ügyéhez! Az alábbi 

állításokból válaszd ki azt az egyet, 

ami a legközelebb áll hozzád, és vedd 

fel magad egy rövid videófelvételben, ahogy kimondod ezt az egy mondatot! A névtelenségedet 

megőrizzük. Sőt, álarcot is tehetsz magad elé, ha nem szeretnéd, hogy az arcod nyilvánosságra 

kerüljön. Álszakáll, műbajusz, paróka, napszemüveg, stb. megengedett. Lehetsz kreatív. Persze a 

legjobb lenne a nyílt, egyenes beszéd, de megértjük, ha egy elnyomó önkényben inkább a maszkot 

választod. Csak mondd ki, amit gondolsz! Mondj valamit! Névtelenül. Akár arctalanul. Hallasd a 

hangodat! 

Windows-ban van egy beépített Camera alkalmazás, amivel videót is lehet rögzíteni. Okostelefonoddal 

is készíthesz egy videót egyszerűen és gyorsan, bármilyen élethelyzetben, akár a buszmegállóban is. 

Ha végképp nincs kamerád, akkor egy percre kérj kölcsön egy okostelefont. Ha profi vagy, pl. Audacity-

ben még a hangodat is eltorzíthatod : ) 

A videókat ide várjuk: platonpart@gmail.com, de akár itt is megoszthatod a hozzászólások között, vagy 

cset üzenetben is elküldheted. Az elküldésével vállalod, hogy felhasználhatjuk a videódat 
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összeszerkesztett videóinkban. Az email-eket és üzeneteket töröljük, hogy ne lehessen összekapcsolni 

a videót és a készítőjét.  

Ha ezektől eltérő üzeneted van, ami egyezik a céljainkkal, akkor mondhatod azt is, örömmel látjuk! 

Mondj VALAMIT! 

-------------------------------------------------- 

 Semmiféle külső fenyegetettség nem lehet ürügy egy önkényuralom kiépítésére. 

 Semmiféle gazdasági siker nem lehet ürügy a közpénzek forrásának és felhasználásának 

eltitkolására.  

 Semmiféle pártpreferencia nem mentség a gondolkozás és az erkölcs hiányára. 

 Elnyomó hatalom azért zülleszti az egészségügyet, hogy testi béklyót rakjon a népre, hiszen 

beteges népet könnyű uralni. 

 Elnyomó hatalom azért zülleszti az oktatást, hogy intellektuális béklyót rakjon a népre, hiszen 

buta népet könnyű uralni. 

 A Miniszterelnök feladata nem az ország céljainak kitűzése, hanem a közigazgatás és 

államigazgatás szolgaként történő vezetése a közpénzekkel való elszámolással. 

 A Miniszterelnök semmi több, mint a magyarság társasházának közös képviselője, aki köteles 

a közpénzzel elszámolni. 

 Az ország céljainak kitűzése az Országgyűlés, azaz a Törvényhozó hatalmi ág feladata. 

 Jogállamhoz a hatalmi ágak teljes függetlensége szükséges. 

 Bárki is kerüljük hatalomra, biztosítsa a közpénzek forrásainak és felhasználásának tételes 

nyilvánosságát az utolsó forintig! 

 Olyan pártra, ami nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában, csak erkölcsi 

igénytelenek szavaznak. 

 Az a párt, ami nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában, egy bűnpárt, mert 

felróható módon hordozza az önkény és a korrupció csíráját. 

 Az erkölcsi igénytelenek és a bűnpártok egymással szimbiózisban élve okai a nemzet 

problémáinak. 

 A magyarság nem NEMZET, mert bár egy nyelvet beszélünk, de nem értjük egymást, mert 

nincs közös erkölcsi alap. 

 A pártoknak erényszűrő szerepet kell betölteniük, és nem engedhetnek gyenge erkölcsű 

embert a hatalom közelébe. 

 Feltétlen kizáró ok kell, hogy legyen, ha egy párt nem biztosítja előre a közpénzek forrásainak 

és felhasználásának tételes nyilvánosságát az utolsó forintig. 

 Legfőbb válságunk mind közül az erkölcsi válság. 

 Az erkölcsi válság okai a bűnpártok. 

 Nincs valódi ellenzék, mert az ismert ellenzéki pártok is bűnpártok. 

 Az erkölcsi válság fenntartói és elmélyítői az erkölcsi igénytelenek, akik bűnpártokra 

szavaznak. 

 Pártokrácia van, így a nemzet nincs képviselve, hanem az országos politika a pártok 

hatalomért folytatott érdekharcáról szól. 

 A pártokrácia kitermelte a pártfegyelmet, és a pártfegyelem miatt megszűnt a helyi érdekek 

képviselete. 
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 A hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség és a Fidesz-maffia árt a nemzetnek, ám ennek 

leplezésében nagyon hatékony. 

 A politikai ismeretek hiánya miatt a szavazók többségének fogalma sincs, hogy mi történik és 

minek kellene történnie a pártok vilgában. 

 Az erényes emberek elfordultak a politikától, ám a struccpolitizálás nagyon veszélyes, mert 

nem látod, ha jönnek a farkasok. 

 A hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség testi és intellektuális béklyót rakott a népre. 

 Önkényuralom van és maffiaállam, a pártok nem töltik be erényszűrő szerepüket. 

 Bár övék az ország, a hatalom és a dicsőség; a pénz, a paripa és a fegyver, de vesztükre a lényeg 

nincs náluk: az ERÉNY. 

 A politika erkölcsi hivatás. 

 Abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni. 

 Szükség van egy olyan pártra, ami a létesítő okiratában erénygaranciákat vállal. 

 Az erkölcsi válság legyőzéséhez azonosítanunk kell azokat az erkölcsi alapértékeket, amikben 

minden épeszű és éperkölcsű magyar egyetérthet. 

 A különbségeken való veszekedés helyett a közös értékeket kell egymásban keresnünk, az 

erkölcsi minimumot. 

 Erkölcsi felismerést kell előidéznünk a magyarságban a bűnpártok veszélyeire való 

figyelmeztetéssel az erkölcsi igénytelenség legyőzése érdekében. 

 Az önkény elkerüléséhez független hatalmi ágak szükségesek. 

 Szükség van egy végső jogi eszközre a nemzet kezében, amivel jelezheti, hogy ő a szuverén, és 

nem a politikusok. 

 A legfőbb szuverén nem az Országgyűlés, nem a Kormány, nem Orbán, hanem a magyarság 

egésze. 

 Az Állam ellenőrzése érdekében szükséges az Állam működésével kapcsolatos tényadatok 

nyilvános ismerete. 

 Erő helyett erény kell a politikába. 

 Egy Erénytelen Ellenzéki Egyveleg csak cseberből vederbe lenne. 

 A helyi érdekképviselet visszaállítása és a Törvényhozó hatalmi ág függetlenségének 

biztosítása céljából az egyéni képviselői helyeken mind a 106 egyéni választókerületben 

pártkatonák helyett független képviselőket kell bejuttatni az Orszgággyűlésbe. 

 Az erényes embereknek az ország mind a 106 egyéni választókerületében fel kell állniuk, és 

indulniuk kell független jelöltként.  

 Az Országgyűlésnek pártkatona helyett független Miniszterelnököt kell választania. 

 A pártok helyett kompetens civil és tudományos szervezetekre kell bízni a szakpolitikai 

innovációt. 

 "Nincs jó vagy rossz cél érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van, és az nem 

a vezető személyek miatt válik embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan." 

- Dr. Nagy Szabolcs (milyen szép lenne, ha ő maga mondaná ezt el nükünk). 

 2018-ban induljatok független jelöltként és szavazzatok független jelöltre az egyéni képviselő 

esetében! 

 Ígért remény helyett garantált erény kell! 

 A változás Te vagy, legyél Jedi! 

 Egyéni képviselő esetén nem érdemes pártkatonára szavazni, mert felette másnak hatalma 

van, míg a független képviselő felett senkinek nincs hatalma. 
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 Pártlistán ne szavazz olyan pártra, ami az alapszabályában nem biztosítja az 

erénygaranciákat, azaz bűnpártra! 

 A Köztársasági Elnököt közvetlen népszavazással kell megválasztani, hiszen ő nem a pártok, 

hanem a nemzet egységének megtestesítője. 

 Bólogató János helyett független Köztársasági Elnök szükséges. 

 Felelősségre kell vonni a 20.000 letelepedési kötvényes migráns közpénzbevételének 

nagyrészét off-shore cégekbe utaló politikust. 

 Beteges és buta nemzet helyett egészséges és okos nemzet szükséges, így az egészségügy és az 

oktatás a két legfontosabb szakpolitikai kérdés. 

 Meg kell őriznünk a nemzet szuverenitását, ám mindezt erényesen. 

 2018-ban nem a jobb oldalt, nem a bal oldalt, hanem a sötét oldalt kell legyőznünk. 

 Mutasd meg Te is, hogy VAN ERÉNY! 

 A közpénz felhasználásának eltitkolása kizárólag annak áll érdekében, aki lopja. 

 Az önkény veled is megtörténhet! 

 VAN ERÉNY! 

-------------------------------------------------- 

Ahhoz, hogy láthass ilyen videót, Neked is hozzá kellene járulnod, hiszen mások is akarnak látni ilyen 

videót. Köszönjük szépen!  

A rendszer a defektes 
2017.11.03. 

"Megérteni, hogy nem érted: erény. Nem érteni, hogy nem érted: defektus." - Lao Tzu 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/358302861282757 

A rendszer a defektes! Az együgyű 

polgár egy új vezetőben látja a 

reményt. Szerencsétlen benne ül a 

buszban, így nem látja, hogy nem új 

vezető kell ide, hanem új busz. Mivel 

benne ül a buszban, így a buszban 

ülőket hallja elsősorban. Az utca 

nyugati felén röhögő gyalogosok 

mutogatását és hahotázását a 

buszban ülő együgyű szerencsétlen 

nem érti. Azt hiszi, hogy azért 

mutogatnak, hogy még több utas 

szálljon fel a buszra. Ezért a buszban 

ülő együgyűk még ahhoz is 

hozzájárulnak, hogy bezárja a sofőr 

az ajtót belülről, hogy leszállni se 

lehessen. Ideje észrevenni, hogy 

ezzel a defektes busszal, amiben 28 éve utazunk, nem jutunk el az erényes politikához. 
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A magyarságnak meg kell találnia az utat az erkölcsi felismerésig, mert különben a keleti despotizmus 

és önkény áldozatai leszünk. Birka nép egy farkas diktatúrájával. Erénytelen nép egy erkölcstelen 

politikai vezetéssel. Ez az erkölcsi felismerésünk tétje 2018-ig. Az, hogy észrevesszük-e, hogy defektes 

busszal nem jutunk előre. És ez nem a többségen múlik, hanem egyedül rajtad. Igen, Terajtad! Aki 

olvasol. Hozzád beszélünk. 2018-ban nem tudod majd a többségre kenni a felelősségedet, mert csak az 

egyéni döntésed lesz ott a szavazófülkében: Pártkatona vagy független jelölt? Bűnpárt vagy erényes? 

Ne legyél erkölcsi igénytelen! 

Az ismert pártok mindegyike bűnpárt. Ezek a pártok nem átláthatóak, nem önkorlátozóak, jogilag 

nem számonkérhetőek. Felróható módon hordozzák a korrupció és az önkény csíráját. Nekik nem áll 

érdekükben, hogy kiderüljön, hogy magukkal a pátrokkal van a gond. Magával a rendszerrel van a 

gond. Magával a busszal van a gond. Azzal van a gond, hogy nem szilárd erkölcsön fut, hanem defektes. 

Erkölcsi defektre építkezik a magyar politika. Arra, hogy bűnpártok juthatnak hatalomra.  

Ebben a defektusban az erkölcsi igénytelenek segédkeznek a bűnpártoknak. Az erkölcsi 

igényteleneknek nincs erkölcsi elvárásuk a pártjuk iránt. Ők képesek olyan pártra is szavazni, ami 

nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában. Ők garantált erény helyett beérik ígért 

reménnyel is. Ők erény helyett erőt akarnak. Ők a magyarság erkölcsi defektusának fenntartói. 

A bűnpártok a defektes buszhoz kínálnak sofőröket. Nekik ez a biznisz. Ha jó kerekekkel hamar 

Erénybe jutnánk egy új busszal, az nem biznisz nekik. Akkok megszűnik a korrupció. Nekik az a 

biznisz, hogy defektes legyen a busz. Ekkor ugyanis alig halad a jármű, de ketyeg az óradíj. Jön egy 

sofőr a narancs cégtől, megy egy métert a busz, és rájönnek az utasok, hogy ez nem OK. Aztán 

választanak egy másik sofőrt a piros cégtől. Az is megy egy métert, őt is leváltják. Jön egy sofőr a zöld 

vagy a lila cégtől, majd kezdődik minden elölről. Újra a narancs cég sofőrjében fognak bízni az erkölcsi 

igénytelenek, amikor a piros, a zöld és a lila már mind meglopták a népet. Ördögi kör. Mafla nép. 

Merthogy a sofőröknek fizetni kell, és a bűnpártoknak az a jó, ha jó lassan araszol a busz, mert akkor 

nagyon sok pénzt nyernek a célig. 

Vedd észre, hogy mi új buszt kínálunk. Ahol teljesen mindegy, hogy ki a sofőr, ha hivatásbeli. A 

hivatásbeli sofőr márpedig jól tud vezetni. Csak jelenleg maffiózók ülnek a helyén. Mi az 

Alapszabályunkban vállaljuk az erénygaranciákat. Ez nem bagatel dolog. Ez politikai innováció, amire 

nem volt még precedens. Ha alapszabály-ellenesen működnénk, akkor bárki kérheti az ügyészségen a 

pártunk felszámolását. Ezért nem vállalja egyik bűnpárt sem az erénygaranciákat az 

alapszabályában. Svarcolni alkarnak, amíg csak lehet. Egyedül Te mondhatod meg, hogy meddig 

lehet. A Platón Párt átlátható, önkorlátozó, jogilag számonkérhető, és jogállami reformot kínál. Ez egy 

új, modern busztípus. Erre is fel lehet szállni. Segíthetsz is a magad módján... VAN ERÉNY! 

Mi vagyunk a mérce 
2017.11.04. 

"A mérce szerepe az, hogy mérje meg, ami mérhető, és tegye mérhetővé, ami nem mérhető." - Galileo 

Galilei 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/358737097906000 
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Mi vagyunk a mérce. A média 

mércéje. Fennállásunk óta, azaz 

majdnem egy éve ostromoljuk a 

Mércét (akkor még Kettős Mérce), 

hogy juttassa el segélykiáltásunkat, 

vészjelzésünket és üzenetünket egy 

szélesebb közönség elé. A 

BŰNPÁRTOK veszélyeire hívjuk fel 

a figyelmet. Rávilágítunk a pártok 

alapszabályai alapján, hogy a 

korrupció és az önkény csírája az 

ismert pártok mindegyikében jelen 

van. Az ismert pártok azért 

bűnpártok, mert FELRÓHATÓ 

módon nem tesznek eleget az erényszűrő funkciójuknak, és nem rögzítik az erénygaranciákat az 

alapszabályukban. Bármelyikből kinőhet Orbán-2. Átláthatatlanok, önkorlátozást és jogi 

számonkérhetőséget nem biztosítanak. 

Ez a kijózanító felismerés nem tetszik az ismert pártoknak, így a pártok által birtokolt médiában nem 

tudunk megjelenni. Így sokan nem értesülnek arról, hogy VAN ERÉNY! Közismert tény, hogy a média 

a pártok befolyása alatt áll. A Mérce viszont úgy hirdette magát, hogy független média. Ezzel szemben 

azt látjuk, hogy nem telik el nap úgy, hogy az Erénytelen Ellenzéki Egyveleg pártjait ne hirdetnék. 

Minket pedig közel egy éve nem vesznek napirendre. Kezd az a véleményünk körvonalazódni, hogy a 

Mérce az Erénytelen Ellenzéki Egyveleg pártjainak kitartott megélhetési újságíróit tömöríti. Sokan 

még fizettek is azért, hogy ennek az erénytelen pártegyvelegnek a vajúdásait olvassák napról napra. 

Ha hiszel a Mérce függetlenségében, írj nekik, hogy vegyék napirendre a Platón Párt javaslatát is! 

Mert az erény említésre méltó. Gyakorolj rájuk Te is nyomást! Tudatnunk kell minden erényes 

magyarral: VAN ERÉNY! 

Véleményünk szerint hazánk erkölcsi felismeréséhez nagyon fontos megérteni, hogy bűnpártra csak 

az erkölcsi igénytelenek szavaznak. Akiknek nincsen semmiféle erkölcsi elvárása a pártjuk irányában. 

"Jóvanazúgyis" emberek. Ezek az erkölcsi igénytelenek és a bűnpártok szimbiózisban élnek, egymást 

fenntartják és kitermelik. Ez az erkölcsi fertő alapvető oka. Emiatt van folyamatosan korrupció, 

elégedetlenség, megosztotság. 

A Platón Párt egy valódi alternatívát kínál. Míg minden ismert párt máshogy ugyanaz (egy kaptafára 

és egy kottára bűnpárt), addig a Platón Párt egy olyan politikai innovációt kínál, amire eddig még nem 

volt precedens. Erénygaranciákat vállalunk az Alapszabályunkban. Az erénygaranciák összefoglalója 

a Társadalmi Szerződésben is megtalálható. Önkorlátozást és feltétlen átláthatóságot biztosítunk, és 

mindezt jogilag számonkérhető módon. Ha alapszabály-ellenesen működnénk, akkor bárki kérheti az 

ügyészségen a pártunk felszámolását, hiszen egyik jogi személy sem működhet a létesítő okiratával 

ellentétesen. Mi már megalakulásunk óta biztosítjuk az erénygaranciákat. Ezért jöttünk létre.  

Programunkban egyetlen reformot kínálunk: jogállami reformot. Független hatalmi ágakat. 

Ellenúlyokat és jogállami garanciákat az önkény ellen. Ha továbbra is bűnpártokat választanak meg 

a szavazók vagy bűnpártok koalícióját, akkor semmi de SEMMI nem fog változni. Erény helyett erő 
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(azaz önkény) lesz a politikában, és garantált erény helyett ígért remény. Nesze semmi, fogd meg jól, 

és zabolátlan korrupció. Mi nem ezt szeretnénk. Mi feltétlen elszámolást szeretnénk a közpénzekkel, 

politikusi visszahívhatóságot, állami támogatásokról való lemondást, a politikai szereplők és 

hozzátartozóik kizárását a közbeszerzésekből, pályázatokból, állami megrendelelésekből, stb. Mindez 

megvalósulhat. Csak a bűnpártok nem szeretnék. Hallani sem akarnak alapszabályba foglalt 

erénygaranciákról, holott mindet felkértük erre megalakulásunk után. Mi erényt szeretnénk. Te? 

Egypártrendszer 
2017.11.05. 

"A totalitárius állam óriási ereje az, hogy azokat is majmolásra kényszeríti, akik félnek tőle." - Hitler 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/359110641201979 

A jogalkotás cinizmusa, hogy a 21. 

század Magyarországában az 

Alaptörvény kötelező rendelkezése 

ellenére még mindig előállhat 

egypártrendszer. Hogyhogy egyik 

ismert párt sem akarja ezt 

hathatósan megszüntetni? Pedig 

alkotmánysértő.  

Az Alaptörvény C) cikke szerint: "(1) 

A magyar állam működése a hatalom 

megosztásának elvén alapszik. (2) 

Senkinek a tevékenysége nem 

irányulhat a hatalom erőszakos 

megszerzésére vagy gyakorlására, 

illetve kizárólagos birtoklására. Az 

ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni." 

Egypártrendszer esetén nyilvánvaló, hogy a végrehajtó hatalmi ág (a Kormány) korrumpálja a 

törvényhozó hatalmi ágat (az Országgyűlést). Ekkor ugyanis a Kormányt adó párt képviselői abszolút 

(vagy netán 2/3-os) többséggel uralják az Országgyűlést is. Mint a Fidesz már elég rég óta. A 

pártfegyelem miatt tudjuk, hogy a pártok egy emberként szavaznak, azaz a képviselőik nem szabadon 

dolgoznak, hanem előre rögzített pártutasítások alapján, felülről vezérelve (sértve ezzel az 

Alaptörvény 4. cikk (1) rendelkezését is). Ilymódon egy ember (jelenleg Orbán Viktor) képes a 

törvényhozás teljes uralására. Sőt, 2/3 esetén alkotmányozásra is. Egy személyben. Totalitárius 

diktatúraként. Sorra jönnek a kitálalások a bírók részéről az igazságszolgáltatási önkényről is, amit 

Orbán erkölcstelen rendszere okozott. Minden hatalmi ág egy gyenge-erkölcsű erénytelen önkényúr 

kezébe került. 

Ez az Alaptörvény fenti C) (1) rendelkezésével ütközik, mivel egypártrendszer esetén a Kormány és 

az Országgyűlés nem független, hanem az Országgyűlés a Kormány csicskája. Ez a Fidesz alatt 

nyilvánvalóvá is vált. Maguknak hozták a törvényeket. 
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A fenti (2) rendelkezés értelmében minden magyarnak kötelessége lenne törvényes úton fellépni ez 

ellen. A pártoknak is, a civileknek is, Neked is. De ki lépett eddig fel az egypártrendszer ellen? Senki. 

Lesújtóan borzasztó. Mi most akkor megtesszük, ha nem haragszol. A helyzet ugyanis, ami lehetővé 

teszi az egypártrendszer kialakulását, mulasztásos alkotmánysértés a törvényhozás részéről. A bűn-

pártok erre hajtanak. Önkényre. Sajnos nagyon meg van kötve a népszavazási lehetőség az Alap-

törvény szerint. Valójában olyan témákban tiltott a népszavazás, amely témákban a legindokoltabb 

lenne. Például a választási eljárásról nem lehet népszavazni. Nem lehet tehát egy párt képviselőinek 

számát az abszolút többség alatt maximalizálni (99 főben). Erre kizárólag a Platón Párt biztosít egy 

erénygaranciát az Alapszabályában: Ha netán többségbe kerülnénk a törvényhozásban (99-nél több 

pártkatona képviselőnk lenne), akkor mi visszaléptetünk annyit, hogy ne legyünk többségben. Azaz a 

bűnpártokkal ellentétben mi tiszteletben tartjuk az Alaptörvény C) (1) és (2) rendelkezését.  

A bűnpártok ezt nem teszik. Ilyen erénygaranciára a többi párt nem hajlandó, a választási törvényről 

pedig nem lehet népszavazni, így máshogy kell orvosolnunk a problémát. Mi ezt a következő 

népszavazási kezdeményezéssel tesszük: 

"Egyetért-e Ön az Alaptörvény C) cikke alapján azzal, hogy az Országgyűlés szavazásain egy adott 

pártból maximum annyi képviselő szavazata legyen figyelembe vehető, ami nem eredményez abszolút 

többséget, azaz maximum az országgyűlési képviselők számának fele?" 

Ki segítene ezt végigvinni? Aláírásokat gyűjteni, szponzorokat keresni? Erényes emberek! Meg kell 

mozdulnunk, ha változást akarunk. Neked is! Segíts! Csatlakozz! Értékeld, hogy VAN ERÉNY! 

Szavazatszámlálás 
2017.11.17. 

"Nem azok döntik el a választást, akik szavaznak. Hanem akik a szavazatokat számolják." - Sztálin 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/363941164052260 

Fontos szerepe van a független 

szavazatszámlálóknak a 2018-as 

választáson! 11.000-nél is több 

szavazóhelyiség (szavazókör) lesz 

2018-ban. Egy ilyen szavazókörben 

600-1500 fő nagykorú állampolgár 

szavaz. Nincs olyan civil kezde-

ményezés, ami azt tűzné ki célul, hogy 

országos lefedettséggel minden 

szavazókörbe delegál szavazat-

számláló biztost. Ez a feladat is a mi 

vállunkra nehezedik, mert a jelek 

szerint ha mi nem kezdjük szervezni, 

akkor senki nem fogja.  

A törvényben* korlátozva van, hogy ki 

lehet jelen a szavazóhelyiségekben a 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://www.facebook.com/platonpart/?fref=mentions
https://www.facebook.com/platonpart/posts/363941164052260
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/363939464052430/?type=3


 Évkönyv 2017. 

VAN ERÉNY! 

www.platonpart.hu     facebook.com/platonpart     info@platonpart.hu    132 
 

szavazatszámláláskor. Ami még aggályosabb, hogy a szavazókörök által összeszámolt szavazatok 

összesítéséről csak egyetlen mondat van a törvényben:  

"200. § A választási bizottság megállapítja a választás eredményét." 

Hogy hogyan és milyen jogállami garanciák mellett, arról egy szó sem esik. Nincsenek ugyanis 

jogállami garanciák a szavazatok összesítésére. Betáplálják egy Fidesz által megírt szoftverbe, ami 

kiad egy eredményt, amit kivetítenek a TV csatornákon. Ez nem vicc. Ez tényleg így megy, olvasd el 

a törvényt. 

További hátborzongató tény, hogy egy esetleges választási csalás jogi megtámadására csupán 3 nap 

áll rendelkezésre (209. § (1) bekezdés). Ennyi idő alatt nem is lehet bekérni mind a 11.000+ 

szavazókörből a helyi szavazási részeredményeket. Nem is lehet tudni az elérhetőségeit a 

szavazóköröknek. Másrészt nem is biztos, hogy kiadnák a részeredményeket, mivel mire megkérdezné 

valaki, az illetők megbízatása már rég megszűnik, és így hivatkozhatnak arra, hogy már nem 

illetékesek az ügyben. De mire a karakószörcsöki hivatal is kiadná a 687. szavazókör adatait, eltelne 

fél év. Emiatt gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni, hogy a szavazóköri részösszegek kiadják-e a TV-

ben bejelentett végösszeget. Sőt, ha valaki vállalja a sziszifuszi munkát, és bekéri mind a 11.000+ 

szavazókörből a részeredményeket, akkor sem tud mit kezdeni vele, mert a rövid jogvesztő határidő 

után már nem lehet megtámadni a választás eredményét. 

Emiatt egy módot látunk a képen illusztrált szavazatszámlálási csalás elkerülésére. Mégpedig azt, 

hogy országos szinten mind a 11.000+ szavazókörbe delegálunk szavazatszámláló biztost, aki a 

számlálás után azonnal lejelenti az adott szavazókör részeredményeit nekünk. A részeredményeket 

már könnyen tudjuk összegezni, és össze tudjuk vetni a pártmédiákban megjelent eredményekkel. De 

ez csak akkor működik, ha mind a 11.000+ szavazókörből be tudjuk gyűjteni az eredményeket. Más 

utat nem látunk a civil kontrolra. Segíts! A Platón Párt tudna Téged delegálni szavazóbiztosként. 

Csak hogy érezd, hogy mennyire fontos ez: Ha minden szavazókör összesített szavazatai esetében a 

végső összegzésnél a Fidesz csupán 50 darab szavazatot számol a szoftverével hozzá a saját pártjához, 

amit az ellenzékiektől arányosan elvesz, akkor 11.000*50 = 550.000, azaz több, mint félmillió 

szavazatot képes saját maga számára elcsalni. Mégegyszer mondjuk: a végső összesítő szoftver belsejét 

senki nem ismeri, sem a szavazókörök részösszegeinek analitikáját. 

Talán mostmár érted az aggodalmunkat. Legyél szavazatszámláló 2018-ban! Szánd rá ezt az egy 

napot! Add tovább! Csatlakozz a "Szavazatszámláló" facebook csoporthoz: 

https://www.facebook.com/groups/1500375206684147/ 

* 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 

Így jár minden zsarnok 
2017.11.18. 

"Az emberiség egész történelme egy folyamatos harc a kísértés és a zsarnokság ellen." - Robert 

Kennedy 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/364295967350113 
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Alaptörvény: "A közhatalom forrása 

a nép". "A nép a hatalmát választott 

képviselői útján, kivételesen 

közvetlenül gyakorolja". De mi van, 

ha a választott képviselők nem a 

népet képviselik megválasztásuk 

után, hanem a saját maguk vagy egy 

erénytelen zsarnok érdekeit? Mit 

lehet tenni, ha nemzetkárosító 

bűncselekményekhez kis korrupciós 

csínyek ezrei vezetnek? Emergens 

módon. Mit lehet tenni, ha mindezt 

erénytelen, mértéktelen, 

igazságtalan, és a magyar nemzet 

össztársadalmi érdekeit semmibe 

vevő erkölcstelen politikusok és 

klientúrájuk úgy teszi, hogy 

büntetőjogi eszközökkel vagy adóztatással nem lehet őket felelősségre vonni? 

Az ellenzéki pártok altal javasolt módszerek a jelenleg hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség 

felelősségre vonására hatástalanok. Hatástalanok egy jovőbeli zsarnokság megelőzésében is. Fel 

akarnak ugyan állítani egy független korrupcióellenes ügyészséget, ahova a saját embereiket ültetnék, 

ám ez az ügyészség csak addig lenne független, amíg az ellenzék kerülne hatalomra. Onnantól kezdve 

őket védené ez az ügyészség, tehát megint ott lennénk, ahol a part szakad. 

Szerintünk a nemzet, mint legfőbb szuverén kezébe kell adni egy jogi eszközt a zsarnokok ellen. Ezt 

valahogy nem javasolják az Erénytelen Ellenzéki Egyveleg pártjai, hiszen ez rajtuk is csattanhat. Mi 

viszont a nép kezébe adnák egy végső jogi eszközt, amivel a büntetőjogi és egyéb utak rövidrezárásával 

egyszerűen népszavazás útján sújthat le a nép minden pimasz zsarnokra. Közvetlenül. És azonnal. 

Ilymódon minden Orbán-2 kétszer is meggondolná, hogy a korrupció és az önkény útjára lépjen-e. 

Ennek a legitim népharag jellegű jogintézménynek a jelenlegi rezsim ellen való bevetése lehet az 

erődemonstráció. Sokra képes a nép, ha megfelelő kérdésben szavazhat. Például teljes vagyonelkobzás 

és nemzeti kiközösítés a korrupcióban érintett politikusok és hozzátartozóik esetében. Ennek 

részleteit még ki kell dolgozni, hogy ne sértsen alapvető emberi jogokat. De mindenképpen kell egy 

ilyen jogi eszköz, hogy önkény többet ne üthesse fel a fejét. Javaslatokat szívesen fogadunk. 

A legitim népharag levezetését meg kell tudnunk oldani jogi úton ahhoz, hogy ne az utcán 

vezetődjenek le ezek a feszültségek, és ne úszhassák meg a bűnösök a felelősségre vonást. Ennek az 

új jogintézménynek a bevezetésével egyszerűen elmennénk népszavazni, és megfosztanánk az erkölcsi 

kisebbség felső tagjait mindattól, amit a magyar nemzettől loptak össze. Ugyanúgy, ahogy az ókori 

Római Birodalomban évente egyszer szavazhattak a polgárok a legutáltabb politikusról, akit aztán 

száműztek. 

A hatalmi vákum megfelelő betöltését 2018-ban le kell vezényelnünk annak érdekében, hogy ne 

szélsőséges vagy radikális pártok vegyék át a nemzet irányítását, hanem erényes, mértékletes, 
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szakértői törvényhozás, erényes és önkorlátozó, jogilag számonkérhető hatalom. Ehhez javasoljuk, 

hogy mind a 106 egyéni választókerületben független jelöltekre szavazzunk pártkatonák helyett! Így 

letörhető a bűnpártok dominanciája, hiszen pártlistáról csak 93 képviselő, míg egyéni jelöltként 106 

képviselő jut a Parlamentbe. A 106 egyéni képviselő lehet mind pártérdekektől mentes független 

képviselő (Jedi) is. Olyanra kell szavazni, aki vállalja, hogy a szavazói bármikor visszahívhatják. Te 

is lehetsz független képviselő jelölt! 500 aláírás kell csak hozzá. Legyél Jedi! A pártlistán pedig senki 

ne szavazzon bűnpártra, azaz olyan pártra, ami nem biztosítja az alapszabályában az 

erénygaranciákat! Azaz ne legyél erkölcsi igénytelen! 

ERÉNY-TERV 
2017.11.18. 

„A jó emberek politika-kerülésének az az ára, hogy hitványabb emberek uralkodnak 

felettük.” – Platón 

http://platonpart.hu/public/ismerteto/Politikai_Program_2018.pdf  

 Megjelent a programunk 2018-

ra. Az ERÉNY-TERV. Egyetlen 

reformot kínálunk: jogállamit. 

Konkrét tervet kínálunk a 

pártokrácia által okozott önkény 

és korrupció letörésére. Add 

tovább mindenkinek: VAN 

ERÉNY! 

Az ERÉNY-TERV két legfonto-

sabb üzenete: 

1) Egyéni jelölt esetében párt-

katona helyett szavazz független 

jelöltre (Jedire)! 
 

2) A pártlistán ne szavazz 

bűnpártra! Ne szívass meg egy 

egész országot azzal, hogy 

bűnpártoló leszel! Bűnpártokra 

csak az erkölcsi igénytelenek 

szavaznak. 
 

Ha pedig teheted, akkor legyél 

Jedi! Azaz indulj 2018-ban 

független képviselőként a 

lakóhelyed szerinti egyéni választókerületben! 500 aláírás összegyűjtésével Te is lehetsz 

független országgyűlési képviselő. Ha pedig pártpolitizálnál, akkor csatlakozz hozzánk! 
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Dugják az átláthatóságot 
2017.11.23. 

"Az átláthatóság hiánya bizalmatlanságot és bizonytalanságot eredményez." - Dalai Lama 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/365878000525243 

Ismered a külföldről támogatott 

szervezetek átláthatóságáról szóló 

törvényt (civil törvényt)?* A 

maffiakormány látni akarja, hogy a 

civil szervezetek (egyesületek, 

alapítványok) honnan kapják a 7,2 

millió Ft-nál nagyobb külföldi 

támogatásokat. Elsőre felháborító-

nak tűnhet. A Momentum már 

aláírásokat is gyűjt, hogy népszava-

zással eltöröljék a törvényt. Ám ha 

logikusan átgondolod, arra kell 

jutnod, hogy más itt a felháborító. 

Szerintünk legyen minden civil 

szervezet átlátható, legalábbis a 7,2 millió Ft feletti külföldi utalások tekintetében. A nem átlátható 

szervezetek óriási problémája, hogy a maffia vagy más bűnszervezet is állhat mögöttük (például 

pénzmosási céllal vagy propaganda érdekekből). Szerintünk az átláthatóságot növelő civil törvény jó 

irányba mutat. Növeli az átláthatóságot, ami jogállami garancia. Nyílt lapokkal játsszon mindenki! 

Ne találgasson a jövőben senki, hogy a CÖF mögött vagy akármelyik civil szervezet mögött vajon 

milyen nagytőke áll. A titkolózás sumákságot rejt. A kis támogatóknak pedig semmi félnivalója nincs, 

hiszen a jelentési összeghatár 7,2 millió Ft. Külföldről. 

A felháborító inkább az, hogy a törvény nem jószándékkal született, hanem a totális kontrol 

kiterjesztése érdekében. Vérlázító, hogy a pártokra ez az átláthatósági követelmény nem vonatkozik. 

A Fidesz maffiakormánya úgy fogalmazta meg ezt a törvényt, hogy saját magára és a többi bűnpártra 

ne vonatkozzon. Holott a pártok esetében az átláthatóság méginkább fontos lenne. Honnan tudhatja 

bárki is, hogy a Momentum mögött például nem éppen a Fidesz áll, ami az arcunkba harsogott 

színjáték keretében igyekszik a menekülőutas utódpártját megerősíteni, vagy az ellenzéktől 

szavazatokat elszívni? Honnan tudhatnád, amikor a pártok teljesen átláthatatlanok? Ne feledd, hogy 

az ember fantáziája általában gyengébb, mint a bűn ereje. 

Sőt, a törvény a sportegyesületekre és az egyházakra sem vonatkozik. Fociklub kaphat titokban 

milliárdokat, az nem gond. 

Mindenkit arra biztatunk, hogy NE írja alá a civil törvény eltörléséről szóló népszavazási 

kezdeményezést. Ehelyett inkább a pártoktól és a focikluboktól is várjuk el a teljes átláthatóságot! 

Várjuk el az Államtól is a teljes átláthatóságot! Hát nem az lenne a normális? Erre irányul az ERÉNY-

TERV. 
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A Momentum nemhogy nem keresi a pártok megtisztulásának módjait, hanem még az átláthatóságra 

irányuló kezdeményezés csíráját is igyekszik kiirtani. Dugják az átláthatóság ügyét, mint a lopott 

biciklit. Kerülnék a témát messziről. Csakúgy, mint a többi bűnpárt. Hiszen a bűnpártok nem tudnak 

átláthatóak lenni, mert akkor kilógna a lóláb.  

Várjuk el a pártoktól azt is, hogy az alapszabályukban rögzítsék az erénygaranciákat, ahogy a Platón 

Párt teszi! Így zárható ki az önkény és a korrupció. Amenyik párt ezt nem teszi, az bűnpárt, és csak 

az erkölcsi igénytelenek szavaznak ilyen pártra. 

Erkölcsi Lilliput 
2017.11.25. 

"Elkötelezett lelkek kis csoportja a küldetésük iránt érzett olthatatlan hittel megváltoztathatja a 

történelem menetét." - Gandhi 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/366770973769279 

Már csak lilliputi erők tartanak 

minket vissza. Az index.hu 

vezércikkben keltette fel az 

érdeklődést a Platón Párt iránt. Egy 

egész ország szerzett rólunk 

tudomást. Milliókhoz eljutott: VAN 

ERÉNY! Milliók fülében ragadt meg: 

"Az eddigi pártok mind bűnpártok, 

mivel az alapszabályukban nem 

biztosítják az erénygaranciákat." 

Milliókhoz eljutott a 106 mozgalom 

üzenete is: PÁRTKATONÁK 

HELYETT FÜGGETLEN KÉPVI-

SELŐKET mind a 106 egyéni 

választókerületből! Egyéni listán 2018-ban ne pártkatonára szavazz! Hanem független jelöltre. Ők a 

Jedik. Ők a sötét oldal elleni harc erényes képviselői. Ők tőlünk is függtelenek. Nem is ismerjük őket, 

csak bátorítunk minden erényes embert, hogy vegye fel a harcot a sötét oldal ellen. Ideális esetben a 

Jedik mindentől függetlenek. Egy a feladatuk: az egyéni választókerületük szavazóinak elfogulatlan, 

pártérdekektől mentes, erényes képviselete az Országgyűlésben. Erkölcsi tartással. 

Visszahívhatósággal. Legyél Te is Jedi! Elég tavasszal 500 aláírást összegyűjtened hozzá. Segédletek 

a '106 Jedi' nevű nyilvános facebook csoportban. Ajánld ismerőseidnek, akiket érdekelhet havi bruttó 

750.000 Ft-os fizetés budapesti lakáshasználattal, üzemanyagkártyával, ingyen internettel. 

Ha nem Jedi szeretnél lenni, aki pártfüggetlen, hanem pártban tennél az erény ügyéért, mint 

nemzetegyesítő ideológiáért, és a jogállamiság elveit képviselnéd szívesen a pártpolitikában, akkor 

csatlakozz hozzánk! A pártkatonáknak fenntartott 93 országgyűlési helyre mi is szeretnénk pártbeli 

országgyűlési képviselőket delegálni a Parlamentbe. Szükségünk van ilyen képviselőkre, hogy 

egyáltalán országos listát tudjunk állítani! Ha elérjük az 5%-ot, akkor pártképviselőként is 750.000 
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Ft plusz a fenti juttatások lehet a jutalmad a pártlistánkról bekerülve. Segíts ebben, és csatlakozz a 

pártunk csapatához! 2018-ban a pártlistán szavazz a Platón Pártra! Ne legyél bűnpártoló! 

Ne legyél az erkölcsi Lilliput bűnös kis buta katonája! Segíts nekünk talpra állni! Terjeszd az erkölcsi 

felismerést segítő üzeneteinket! Oszd meg cikkeinket! Jelentkezz a csapatunkba! Ha nem a 

pártpolitika érdekel, hanem inkább a helyi érdekképviselet, akkor legyél független Jedi. Ha valamiért 

nem teheted meg, akkor bátorítsd ismerőseidet, hogy csatlakozzanak hozzánk vagy legyenek független 

jelöltek 2018-ban! Add tovább Te is: VAN ERÉNY! Csatlakozz a csapatunkhoz!  

Ez a projekt nehezebb lesz, mint egy Holdutazás. Erényt akarunk vinni a Politika nevű bolygóra innen, 

lentről. Segíts benne! Tegyél érte! Sokak erényes igyekezetére lesz szükség, hogy sokak bűnös köreit 

ellehetetlenítsük. A bűn a butáké. Az erény a miénk! 

A bűn a butáké 
2017.11.27. 

"Hiszen semmi se megvetésreméltóbb és utálatosabb, mint mikor egy miniszter vagy uralkodó 

ravasz, ügyeskedő, ármánykodó." - Jonathan Swift: Gulliver utazásai 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/367470873699289 

Van a korrupciónak egy jótékony 

hatása. Lehet ugyanis tudni, hogy a 

buták űzik. Az erényes ember 

jelleméből fakadóan mértékletes és 

igazságos. Igazán boldog és bölcs 

csak erényes ember lehet (Platón). A 

mértéktelen és mohó ember nem 

lehet kellően okos, pláne nem bölcs. 

Nincs benne lelki béke. A bűn tehát 

a butáké. Azoké, akik tisztességes 

úton nem tudnak érvényesülni. 

Akiknek nem adatott meg a tudás. 

Akiknek nem adatott meg a 

tehetség. Akiknek nem adatott meg 

a tisztesség. Akik többet akarnak 

elérni, mint amire jellemükből 

fakadóan érdemesek. Ők azok, akik 

az erkölcsi és észbeli 

fogyatékosságukat a sötét oldal 

erejéből merítve igyekeznek kompenzálni. Ők azok, akik a játékszabályok megszegésével tudják csak 

elérni azt, amit a Jóisten rendeltetésszerűen nem adott volna meg nekik. Ők bitorolják az erényes 

emberek székeit a sötét oldal erejét felhasználva. 

Az Orbán rezsim velejéig korrupt. Állammodellé tette néhány főbuta a korrupciót a maffia mintájára. 

Az egyetlen dolog, amihez igazán értenek az az, hogy felkutassák az országban a hozzájuk hasonló 

butákat, és felkínálják nekik a bolondok boldogságát. A pénzt és a hatalmat. A közpénzből. A mi 
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pénzünkből. A bolondok boldogságára vágyó erkölcsi és észbeli fogyatékosok kapva kapnak is az 

alkalmon. Iskolaigazgatók lehetnek, új decoy pártokat alapíthatnak, államtitkárok, bírák, ügyészek, 

médiamogulok, közbeszerzés mágnások, hatósági főosztályvezetők, igazgatók és igazgatóhelyettesek, 

egyetemi rektorok és kancellárok, állami vállalatok vezetői lehetnek.  

A nagy szerencsénk viszont, hogy ezek a bölcsességbeli és erkölcsbeli deficites emberek valójában 

lilliputi kis katonák. Ésszel és erkölccsel meg lehet őket szégyeníteni. És így is kell tennünk. Minden 

olyan esetben, amikor találkozunk az erkölcsi Lilliput bűnös kis buta katonájával, odébb kell 

pöckölnünk őket. A buta rektorokat, az elfogult bírákat, a szakmaiatlan főosztályvezetőket. Fel kell 

lépnünk közösen ellenük, hiszen a sötétség nem tarthat örökké. Ők azért tűnnek erősnek, mert 

szervezettek, mint a lilliputi kis katonák.  

A butaság és erkölcstelenség ellen az ERÉNY az ellenszer. Az erény magában foglalja az 

igazságosságot, a mértékletességet, a bátorságot és a bölcsességet is. Ha az erkölcsi Lilliput bűnös kis 

buta katonája erényes emberrel találkozik, érezni fogja a saját fogyatékosságát. Sőt, fel kell 

világosítanunk azokat az erkölcsi igényteleneket is, akik az erkölcsi Lilliputot támogatják. Lehet, hogy 

nem szándékosan teszik, csak mert átmosták az agyukat. Nekünk kell segítenünk nekik! Ez a 

feladatunk már a 2018-as választásig is. Segíts nekünk, és végezd az erkölcsi kötelességedet Te is az 

élet minden helyzetében! Szállj szembe a sötét oldallal! A győzelem garantált. Hiszen VAN ERÉNY! 

Közpénzcsapok 
2017.11.27. 

"Egy kis szivárgás az egész hajót el tudja sűlyeszteni". - Benjamin Franklin 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/367576583688718 

Azonosítsuk közösen az összes 

közpénzcsapot, amin keresztül a 

korrupt politikusok ellophatják a 

pénzünket! Minden ilyen közpénz-

csapot el kell zárnunk. A Platón Párt 

éppen erre dolgozta ki az erény-

garanciákat. Ezek az erény-

garanciák mind egy-egy közpénz-

csapot zárnak el. Mivel az Alap-

szabályunkba foglaljuk őket, így ha 

megsértenénk, akkor bárki kérheti 

az ügyészségen a pártunk felszámo-

lását. Ezért nem vállalnak a bűn-

pártok ilyesmit az alapszabályuk-

ban. 

1) Garantáljuk a képviselőink és 

közfeladatot ellátó tagjaink bármi-

kori, a szavazók általi visszahívha-

tóságát. Így ha valaki gyanúba keveredne, akkor a szavazók elzárhatják a csapot. 
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2) Biztosítjuk, hogy közpénzzel gazdálkodás során (pl. kormányon vagy minisztériumként) proaktív 

módon önként elszámolunk a közpénzzel az utolsó forintig. Ez a főcsap. 

3) Nem indulhat a pártunkhoz kötheő vállalkozás állami megrendeléseken, tendereken, 

közbeszerzéseken, EUs vagy hazai pályázatokon. Ez is egy fontos csap, hiszen a több Fidesz politikus 

vélhetően ezen keresztül tölti a hozzátartozói vödreit. A közbeszerzéseket egyébként is meg szeretnénk 

modernizálni, hogy haverok se nyerhessenek. Pl. az indulási küszöbök eltörlése (nonszensz, hogy 

például egy szoftver lefejlesztéséhez két lezárt nyereséges üzleti év szükséges - hogyan támogatjuk így 

az induló vállalkozásokat, amik alacsony áron kiválóan implementálni tudnák a szoftvereket, stb.). 

Garanciák kellenek a kiválasztási eljárásba. Nem lehet a tender túl specifikus, amit egy cégre 

szabnak, stb. 

4) Karitatív nonprofit célra lemondunk a pártoknak járó állami támogatásokról. Ez is egy jelentős 

közpénzcsap, hiszen egy párt az országos lista állításával és 106 egyéni képviselő jelölésével 600 millió 

Ft közpénzt azonnal kiszivattyúz a pénzünkből. Mi ezt a csapot is elzárjuk. 

5) A pártunk biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a Párt tagja megszakítás nélkül legfeljebb 

négy évig lehet. Ez a tekintélyelvűség elkerülését szolgálja. Ha valaki sokáig van vezető pozícióban, 

akkor bejárathat olyan informális csatornákat, amiken keresztül a közpénz észrevétlenül 

elcsordogálhat. Lassú víz partot mos. Ezt is elzártuk. 

6) A pártunk biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két kormányzati ciklusig 

működhet, ezt követően ellenzékbe vonul. Ezt elsősorban az önkényuralom, egypártrendszer és 

hasonló, a jogállamisággal összeegyeztethetetlen elvek miatt vállaljuk.  

7) A pártunk képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját. Sok politikus ugyanis a közpénzünket 

arra használja fel, hogy a pereputtyát,a szeretőit és egyéb kitartottakat tartson el belőle. 

Értelemszerűen elzárjuk ezt a csapot is. 

8) Ha a pártunk képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének (100+ pártképviselő 

esetén), akkor a Párt visszahívja annyi képviselőjét, amennyi ahhoz szükséges, hogy a Párt ne legyen 

abszolút többségben. Ez az önkényuralom, az egypártrendszer garantált ellenszere. A közpénz egy 

egypártrendszer esetén gyorsabban szivárog, mint plurális demokrácia által megteremtett 

jogállamban. 

9) Pártunk vállalja a korrupciós átvilágításokat (akár belföldi, akár külföldi átvilágító szervezet előtt). 

Nyilván elfolyhat a közpénz olyan pártban, ami nem engedi magát átvilágítani. Elzárjuk tehát ezt a 

csapot is. 

Tudsz többet? Van még olyan közpénzcsap, amit nem zártunk el? Írd meg, és elzárjuk azt a csapot is. 

Mert VAN ERÉNY! Minden bizonnyal azt is érzed, hogy az ismert pártok (amik mind bűnpártok) 

milyen messze állnak attól, hogy ezek közül a közpénzcsapok közül akár egyet is elzárjanak. Az 

óperenciás tengeren túl vannak ők ehhez képest. 

19-re lapot húznál? 
2017.11.28. 

"Nem tudjuk megoldani a problémánkat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, mint amivel létrehoztuk 

azt." - Albert Einstein 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/368023066977403  
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19-re lapot húznál? Orbán Viktor 19 

éve lett először Miniszterelnök. 

Éppen olyan volt, mint most Fekete-

Győr, Vona, Karácsony, Juhász, stb. 

Éppen olyan harsányan ígérgetett, 

szidta a rendszert, szakértett, meg-

nyerőnek tűnt, akciózott, szervez-

kedett, fényképezkedett, videókban 

pózolt. Aztán mi lett a vége 19 évvel 

később? Korrupció és önkény. 

Maffiaállam. Hol hibáztuk el? Pedig 

olyan szépen ígérgetett, és olyan 

népszerű volt, nem? 

A Fidesz alapszabálya éppen úgy 

néz ki, mint a többi bűnpárté. Egyik 

sem tartalmaz semmiféle erény-

garanciát. Milyen javulást remél-

hetünk akkor a Fidesz nevű bűn-

párttól? Milyen változást várhatunk 

a Fideszt leváltani akaró ellenzéki 

bűnpártoktól, ha egyszer hőskorában Orbán és a Fidesz is éppen olyan volt, mint most a Momentum, 

az Együtt, a DK, a PM, a Jobbik, az MSZP meg a többi bűnpárt és főszereplőik? SEMMILYET. 

Minden bűnpárt az önkény és a korrupció csíráját hordozza. Ha a megfelelő melegágyba kerül, akkor 

azonnal kihajt, és önkényt, korrupciót eredményez mammutfenyő méretben.  

Most ugyanazt a pávatáncot, amit 19 éve a Fidesz az orrod előtt eljárt, bekajálod egy másik párt 

pávatáncaként? Tényleg ennyire egyszerű lenne a magyar? Ha 30 évig meg lehetett szívatni, akkor 

újabb 30 évre engedi magát megszívatni? Akinek nem tűnik fel, hogy valami egészen más kellene a 

bűnpártos pávatáncon kívül, az kérdezze már meg önmagától, hogy "nem kellene elgondolkoznom 

végre, hogy nincs-e toll a hátamon"? 

A változás nem azért fog megtörténni, mert más arcok ígérgetnek más dolgokat. Ezt szerintünk 

tényleg csak a bamba ember nem látja. Nem a pártok és nem ígéretek a megoldás. Valami 

rendszerszintű változás kell. 

Ezt a rendszerszintű változtatási javaslatot dolgozta ki a Platón Párt. Két komponense van: 

1) Független képviselő jelöltek (Jedik), akiket mi nem is ismerünk, ám bátorítunk minden erényes 

embert az ország minden tájáról, hogy legyen Jedi a választókerületében! Semmiféle szervezkedéshez 

ne tartozzon, legyen tökéletesen független, és vállalja, hogy a szavazók bármikor visszahívhatják! 500 

aláírás összegyűjtése a feladat tavasszal, és 750.000 Ft/hó fizetés a jutalom. Te pedig egyéni jelölt 

esetében pártkatona helyett független jelöltre szavazz! Mind a 106 egyéni választókerületben. 

Érdekektől mentes ember kell, hogy a helyi érdekeket tudja képviselni. Csak így működhet a 

képviseleti demokrácia. 
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2) A pártlistán ne szavazz bűnpártra, azaz olyan pártra, ami nem biztosítja az erénygaranciákat az 

alapszabályában! Az ilyen párt felróható módon magában hordozza az önkény és a korrupció csíráját. 

Mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul. 

Ennyi a receptünk. Jedik és alapszabályba foglalt erénygaranciák. Egyszerű, de nagyon komplex és 

nagyon komoly következményei vannak, amelyek az átláthatóság, önkorlátozás, visszahívhatóság, jogi 

számonkérhetőség és a jogállamiság irányába mutatnak.  

Ha van jobb ötleted, mondd! Csak azt ne mondd, hogy ha 30-szor szarba léptünk, akkor ezután is 

lépjünk szarba, csak egy kicsit odébb! Ne kártyázd el az életünket újabb 30 évre! Ne húzz lapot a 19-

re! A tök alsót már kijátszottuk. Az asztalon pedig csupa olyan bűnpárti hamiskártya van, ami mind 

ásznak mondja magát. Mind megszívjuk, ha nem érted, amit megértetni próbálunk. Add tovább, hogy 

VAN ERÉNY! 

Párttámogatás 
2017.12.04. 

"Csak a hazugságnak van szüksége állami támogatásra. Az igazság megáll a saját lábán." 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/370121676767542 

Te fizeted a bűnpártokat. Akaratod 

ellenére. Azt is, amelyiket utálod. A 

Fideszt, a Fidesz 2.0-t (Momentum), 

a Jobbikot, a DK-t, az LMP-t, az 

MSZP-t, stb. Pedig a közösen 

befizetett pénzünk (a közpénz) célja 

az lenne, hogy közérdekre és közszol-

gáltatásokra fordítódjon. Ezzel szem-

ben a pártok által felvett állami tá-

mogatások nem közérdekből és nem 

közszolgáltatásokra fordítódnak, ha-

nem a pártok mögött álló magán-

érdekekre. A Te pénzedből. Szerinted 

minden OK? A közös költséget is arra 

fizeted, hogy a közös képviselő abból 

ruházkodjon és a nyeretlen 

hozzátartozóit tákolja belőle? 

Kb. 10 népszerű párt képes lesz 

2018-ban mind a 106 egyéni válasz-

tókerületben egyéni jelöltet állítani. 

Nem azért, mert jó ügyet képvisel-

nek, hanem azért, mert szép a csoma-

golásuk, és képesek manipulálni az erkölcsi igényteleneket, akik bűnpártokra is képesek szavazni. 

Pártonként ez 600 millió Ft közpénz-támogatást jelent a bűnpártoknak. További kb. 30 párt képes 

lehet arra, hogy megugorja a mininumot (27 egyéni jelölt), ezáltal 150 millió Ft támogatást kapnak 
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pártonként. Ez összesen több, mint 10 milliárd Ft mínusz a közpénz terhére. 10 millió magyarral 

számolva ez több, mint 1000 Ft fejenként. Ezt csak a pártoknak fizeted, amiből minden párt 

kimarkolja a részét (a Platón Párt kivételével, hiszen mi lemondunk róla). Egy személyre még talán 

nem is tűnik soknak, ám egy család esetében ez már 10.000 Ft körüli. Amit Karácsony ünnepén a 

családra is költhetne minden család. Ehelyett arra költöd, hogy plakátokon hülyítsenek. 

Mikor követeli meg a többség, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatásokat a közpénzből, illetve 

mondjanak le arról a közérdek javára? 10 milliárd Ft-ból már észrevehetően javulhatna az 

egészségügy (20 városban 500 millió Ft-os fejlesztésekkel). Ám ezt a bűnpártok nem szeretnék, hiszen 

ők a közpénzre utaznak. Ha rájuk szavazol, meg is érdemled, hogy legközelebb is elvegyék Tőled. 

Konstruktív javaslatként két dolgot kérnénk 2018-ra (még van időd átgondolni): 

1) Az egyéni jelölt esetében szavazz független jelöltre pártkatona helyett! Csak egy pártérdekektől 

mentes, elfogulatlan független képviselő tudja objektíven képviselni a helyi szavazói érdekeit. Egy 

pártkatona definíció szerint elfogult, és a pártfegyelem miatt a pártvezére érdekeit képviseli. Másrészt 

így lesz független hatalmi ág a törvényhozás. Így lehet képviseleti demokrácia. 106 független 

képviselővel. Bátorítunk minden erényes embert, hogy legyen független jelölt! 500 aláírás kell csak 

hozzá tavasszal. Legyél Jedi! Add tovább! Bátorítsd Te is az erényes helyieket! 

2) A pártlistán pedig ne szavazz bűnpártra! Minden párt bűnpárt, ami nem biztosítja az 

erénygaranciákat az alapszabályában. Emiatt felróható módon magában hordozza az önkény és a 

korrupció csíráját. Mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul. Objektív felelősségük van. Az ilyen 

pártok sumákolni akarnak, és a közpénzre utaznak. Hiszen ellenkező esetben bevállalnák az 

erénygaranciákat, amik egy erényes párt számára természetesek. Emiatt hasznosul kevesebb közös 

pénzünk közérdekre, fejlesztésekre, közszolgáltatásokra. Mert engeded ellopni. Mert bedőlsz egy 

Fidesz 2.0-nak. Mert ha balról loptak meg, akkor jobbra menekülnél. Ha jobbról loptak meg, akkor 

újra balra menekülnél. Nézz magadba! 2018-ra a sötét oldalt kell legyőznünk. Elsősorban 

mindenkinek önmagában. VAN ERÉNY! 

Névválasztás 
2017.12.07. 

"Nomen est omen." (a név kötelez, a név magáért beszél) - Plautus 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/371383493308027 

Ma egy éve engedélyezte a Magyar 

Tudományos Akadémia a Platón Párt 

névhasználatot. A névválasztással 

kapcsolatban sok kritikát kaptunk. 

Miért nem magyar név? Hányan 

vagyunk a platón? És hasonlók. Akik 

rendelkeznek némi műveltséggel az 

ókori bölcsek terén, a filozófia első 

nagyjaival kapcsolatban (Szókratész, 

Platón, Arisztotelész), azok tudják, 

hogy Platón nevéhez fűződik az a 

felismerés, hogy a politikában az 
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erkölcsi erények tanúsítása az abszolút minimum. Enélkül nem politikus a politikus, hanem 

köztörvényes tolvaj.  

Négy sarkalatos erkölcsi erényt azonosított, melyek a mértékletesség, az igazságosság, a bátorság és 

a bölcsesség. A bátorságnak különös jelentősége van, mivel az minden más erény kinyilatkoztatásának 

eszköze, amikor azokra éppen szükség van. Híres nézete, hogy amíg nem az erényes bölcsek 

uralkodnak, addig nem érnek véget a nép szenvedései. Platón szerint az Állam célja az erények 

érvényre juttatása és a legfőbb jó követése. Ezért lett Platón a névadónk, és nem más.  

Platón filozófiai hatása annyira jelentős, hogy egy szállóige szerint az európai filozófia nem más, mint 

Platón életművéhez fűzött lábjegyzet. Platónnak köszönhetően ismerjük Szókratész életművét, mivel 

Szókratész maga egy sort sem hagyott hátra írásban maga után, ám tanítványa, Platón, méltó emléket 

állított neki, ami szerencsénkre fennmaradt az utókor számára. Steve Jobs (az Apple legendás volt 

vezére) egyszer úgy nyilatkozott, hogy ha beszélhetne egy halott emberrel, akkor Szókratész lenne az. 

Platón alapította az első egyetemet, amit Akadémiának nevezett. Közel ezer évig fennállt. Tanítványa, 

Arisztotelész (a nyugati tudományos módszer megalapítója) is ott tanult és tanított. Az Akadémia köré 

csoportosuló értelmiségiek célja az volt, hogy az emelt szintű elméleti tudás megszerzése után 

visszaállítsák a tisztességes politikát a városállamokban. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak 

a kritikai dialógusoknak és a helyes érveléstechnikának. 

Igyekszünk a modern világ társadalmi kihívásaira erényes politikai megoldásokat kínálva megfelelni 

a névadónk nagyságának. Méltó módon szeretnénk képviselni nevét egy olyan sötét korszakban, ami 

pártunk létrejöttét azzal idézte elő, hogy az erénytelenség, az erkölcstelenség, a mértéktelenség, 

igazságtalanság, az önkény, a zsarnokság, a megfélemlítés, a manipuláció - egyszóval a sötét oldal 

minden ereje - a tetőfokára hágott a maffiaállam által túszul ejtett hazánkban. Ebben a politikai 

fertőben vállaljuk kimondani: VAN ERÉNY! 

Platón úttörőségéhez hasonlóan pártunk is úttörő. A történelemben első pártként vállalunk 

erénygaranciákat az Alapszabályunkban. Ez az innováció azért kardinális jelentségű, mert így jogilag 

számonkérhetőek vagyunk. Egyik jogi személy sem működhet ugyanis a létesítő okiratát sértve. Ha 

tehát nem tartanánk be az Alapszabályunkban vállalt erénygaranciákat, akkor bárki kérhetné az 

ügyészségen a pártunk felszámolását. Ez az intézkedés az, ami megkülönböztet minket a 

bűnpártoktól. A Platón Párt mellett világos, hogy a többi párt mind bűnpárt, hiszen felróható módon 

hordozzák magukban az önkény és a korrupció csíráját. Az erénygaranciák azonban egy erényes 

politika irányába mutatnak. Önkorlátozással, átláthatósággal, visszahívhatósággal, jogi 

számonkérhetőséggel. 

Lecsapolni a mocsarat 
2017.12.07. 

"A háborúban vannak szabályok. Az iszapbirkózásban vannak szabályok. A politikában miért 

nincsenek szabályok?" - Ross Perot 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/371462309966812 
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Le kell csapolnunk a politika 

mocsarát! Máskülönben nem lesz 

termés. Évtizedek óta ugyanabban a 

mocsárban próbálunk gazdálkodni, 

de valahogy sohasem hajt ki a 

gabona. Mindig elvetjük a 

közpénzből megvásárolt vetőmagot, 

de termés nincs. Az ismert pártok az 

olyan vásári kofákhoz hasonlítanak, 

akik a vetőmagjukat (ígéreteiket) 

mindenképpen ránk akarják sózni. 

Hiszen pénzt kapnak érte. Közpénzt. 

Sokat. Időről-időre újra elmondják, 

hogy ezúttal biztosan ki fog kelni a 

vetőmag. Vegyük csak meg szépen! 

Csodavetőmagot kínálnak, amit más 

kofa nem tud. 

Vegyük észre végre, hogy mocsárba nem érdemes vetni! Úgysem kel ki. Hiszen mocsár. A bűnpártok 

érdeke, hogy fenntartsák a politikai mocsarat. Ha ugyanis lecsapolnánk, akkor kiderülne, hogy a 

vetőmagjuk ócska. Így viszont, hogy folyton mocsárba vetettük a vetőmagjukat, sohasem derült ki, 

hogy milyen is a termékük valójában. Fenn tudják tartani annak a látszatát, hogy csodavetőmagot 

kínálnak. A hülye nép meg folyton bedől, és megveszi a csodavetőmagot. Ám arra eddig nem volt esze, 

hogy a mocsárral kezdjen valamit. Mostmár kezdjünk valamit a mocsárral is! 

A Platón Párt által kidolgozott jogállami reform a mocsár lecsapolására irányul. Erkölcsi mocsárban 

nem lesz tisztességes a politika. Amíg az erkölcsi igénytelenek a bűnpártokat a közéletben tartják, 

addig nem lesz termés. A politika mocsara ma lehetővé teszi, hogy a pártok a közpénzből többmilliárd 

forintot kiszivattyúzzanak párttámogatás formájában. A mocsár teret enged annak is, hogy párthoz 

köthető vállalkozások indulhassanak közbeszerzéseken, állami megrendeléseken, EUs és hazai 

pályázatokon, és hogy hozzátartozókat foglalkoztathassanak a képviselők. Sőt, a politika mocsara 

eltünteti a nyomokat, mert mentelmi jogot biztosít a képviselőknek. E mocsárban a pártok egyike sem 

korlátozza a képviselői maximális számát az egypártrendszer kialakulásának meggátolásához. E 

fertőben a megválasztott képviselőinket képtelenség visszahívni, boldogan dagonyázhatnak a 

korrupcióban. Sárral tapsztottak be minden független hírforrást, és csak a propagandamédia ontja az 

agymosó szennyvizét. Megtehető, hogy a közpénzek felhasználása ne legyen nyilvános. Korlátlan ideig 

lehet valaki miniszterelnök, azaz nincsenek garanciák egy személyi kultusz elkerülésére. A 

kormánykoalíció többségbe kerülhet a törvényhozás során, korrumpálva ezzel a legfontosabb jogállami 

garanciát (a hatalmi ágak függetlenségét). 

Ez így nincs rendben. Majd ha sikerült lecsapolnunk a politika mocsarát, akkor lesz remény termésre. 

Addig ugyanazt kapjuk, mint eddig. Évtizedek óta. A Platón Párt okos és konstruktív javaslatot 

dolgozott ki. Erénygaranciákkal és jogállammal. Érdemes támogatni. Az a szép benne, hogy nem is 

minket támogatsz vele, hanem az erényes politika ügyét. Erényes jogállamot. Két dolgot jegyezz meg: 

1) Pártkatona helyett független jelöltre szavazz! 2) A pártlistán pedig bűnpártra (ami nem biztosítja 

az erénygaranciákat az alapszabályában) ne szavazz! Látod? Nem kérjük, hogy ránk szavazz. Azt 

kérjük, hogy ne szívass meg egy egész országot magaddal együtt, és gondolkozz! Az erénygaranciák 

elvárása a mocsár lecsapolásának módja. VAN ERÉNY! 
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Piramisjáték analógia 
2017.12.11. 

"A legnagyobb megtévesztés, amitől az emberek szenvednek, az a saját véleményük." - Leonardo da 

Vinci 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/372874206492289 

 Egy ideig piramisjáték (pilótajáték) 

szervezésével is jól meg lehetett 

kopasztani a magyart. Még akkor is, 

amikor fejlettebb országokban az 

már be volt tiltva. Aki hitt benne, az 

rajtavesztett. Aki pedig elhitette, az 

pedig börtönbe került. Végül győzött 

az ész és az erkölcs. Mégsem 

gazdagodhat egy-két ember több 

millió kárára. 

Hasonló a politikai berendezkedé-

sünk is. Ám bűnpártok szervezésével 

még mindig jól lehet keresni, és 

bolondítani lehet vele a magyart. 

Mert még nem jött el az erkölcsi 

felismerés. De itt is el fog jönni, 

csakúgy, mint a pilótajátékok ese-

tében. Eljön az az idő is, amikor bűnpártokat már bűncselekmény lesz üzemeltetni. Egy fejlettebb 

országban már be lenne tiltva, ami nálunk még űzhető a politikában. Itt még mindig szédíteni lehet a 

köztévéző és az ellenzéki pártmédián révedő réteget, akik erkölcsi igénytelenként szépen kiszolgálják 

a szavazataikkal a bűnpártokat. Az erkölcsi igénytelenek azok az emberek, akiknek nincsenek erkölcsi 

és jogállami elvárásaik a pártok iránt. Ők csak ígéreteket várnak, és focimeccshez hasonló meccset 

akarnak látni, amit később jól ki lehet beszélni a mindenhez értők logikái szerint. 

Mi megkezdtük azt az úttörő munkát, ami a bűnpártok betiltásához kell, hogy vezessen. Azt a 

folyamatot, ami a pártokrácia letöréséhez vezet. Ami egy modern és erényes jogállamhoz vezet. 

1) Elérjük, hogy az Országgyűlésben ne kizárólag pártkatonák legyenek, hanem a pártlistáról 

szükségképpen bekerülő 93 pártkatona mellett egyéni képviselőként 106 független képviselő (Jedi) is 

bejusson az Országgyűlésbe. Annak érdekében, hogy ne csak a pártok, hanem a helyi érdekek is 

képviselve legyenek, és hogy a törvényhozó hatalmi ág, valamint a Kormány is pártérdekektől mentes 

lehessen. Új Széchenyikre van szükségünk, nem pártkatonákra. 

2) Elérjük, hogy épeszű és éperkölcsű ember ne szavazzon bűnpártokra, és mindenki tisztában legyen 

az erénygaranciák fogalmával és jelentőségével. A 2018-as választásig minden magyarnak meg kell 

értenie, hogy az a párt,ami nem vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában, az bűnpárt. Azért, 

mert felróható módon magában hordozza az önkény és a korrupció csíráját. Mindegy, hogy 

szándékosan vagy gondatlanul. Objektív felelősségük van. 
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3) Bátorítunk minden erényes embert, hogy tőlünk is és minden más párttól is függetlenül induljon 

független képviselő-jelöltként 2018-ban. 500 aláírással már Jedi lehetsz! Tegyél meg ennyit az 

országért, és 750.000 Ft-os havi fizetéssel megbecsült független politikus lehetsz, aki csak a 

szavazóinak tartozik elszámolással, a maffiának nem. 

Segíts nekünk erényt vinni a politikába! Ha nem leszel független képviselő, akkor csatlakozz a Platón 

Párt csapatához! Csatlakozz a sötét oldal elleni harcunkhoz! VAN ERÉNY! 

Ellenségem ellensége a ...? 
2017.12.13. 

"Mindig van egy nagyobb hal." - Qui-Gon Jinn 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/373130863133290 

Az Állami Számvevőszék Jobbikra 

kivetett 663 milliós büntetése által 

kiváltott társadalmi felháborodás 

jogos, de messze nem amiatt, amiért 

az átlag gondolja. A Jobbik törvényt 

sértett. Jogszabályban tiltott 

pártfinanszírozást végzett azáltal, 

hogy 40.000 Ft-os plakáthelyeket A 

gazditól (Simicska Lajostól) 1000-

3000 Ft-ért kapott. Erre nincs 

pardon. Teljesen egyetértünk a 

kutyapárt nyilatkozatával, akik 40-

szer több pénzért tudták csak 

hirdetni magukat, mert a 

jogszabályokat betartották.* Ha a 

Platón Párt elnöke átmenne a piroson, akkor erényes dolog lenne összedobatni a büntetést a 

szavazókkal? Ugye nem. Miért lenne erényes akkor pénzt kérni a büntetésre, ha ennél jóval súlyosabb 

törvénysértést vétenénk? Nem tartunk még ott, hogy törvényt kelljen szegni. Van békés jogi út is a 

diktatúra megdöntésére. És amíg van törvényes út, addig azt kell követni. 

A Jobbik a hatalom bármi áron történő megszerzése érdekében törvényt sértett, és a bizonyítékok a 

NAV rendelkezlésére állnak a Simicska nyomdacégénél előzetesen lefoglalt anyagokban. Minden 

olyan pártot meg kell büntetni, amelyik nem a jog keretein belül működik. Mit tenne egy ilyen párt az 

impérium birtokában, ha már most sumákol? Bűnpártokat támogatni pedig bűnpártolás. Legyen már 

helyén mindenkinek az esze és az erkölcse! 

A felháborodás viszont azért jogos, mert a Fidesz vélhetően még agresszívebben sértette ugyanazt a 

törvényt, azaz a plakátjait még kedvezőbben helyezhette ki a lekenyerezett média-oligarcháin 

keresztül. A vérlázító az, hogy a Fidesz-t az ÁSZ emiatt nem bünteti. Ez a jogállamiság tragédiája. De 

ezt nem lehet úgy orvosolni, hogy közben egy másik bűnpártot támogatunk! 
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Nem követjük tehát az ókori mondást, miszerint az ellenségem ellensége a barátom. Mert ez nem 

minden helyzetben igaz. Az ellenségem ellensége lehet még nagyobb ellenségem is, mint az első. Mi is 

taktikázhatnánk, mint a PM, az LMP, meg hasonló bűnpártok, hogy akkor hova helyezkedjen 

elvtelenül. Bűnpártokkal mi egyáltalán nem szeretnénk vegyülni. Egyikkel sem. Hiába esküdt 

ellenségünk a Fidesz maffiállama, hiába ellensége a Jobbik a Fidesznek, mégsem lesz emiatt a Jobbik 

a barátunk. Azzal ugyanis, ha az ellenségünk ellenségét támogatjuk, még nagyobb ellenségre tehetünk 

szert. A Jobbik a demokrácia szempontjából végzetes lehet, ismerve a múltját és a támogatói bázisát. 

Nem véletlen, hogy felkéréseink ellenére sem az erénygaranciákat nem vállalják, sem az I. Politikai 

Erény Konferenciára nem jelentkeztek. Pedig ha igaz lenne, amit hirdetnek (tiszta kézzel, józan ésszel, 

stb.), akkor bevállalnák az önkorlátozó, visszahívhatósági, átláthatósági és jogi számonkérhetőségi 

erénygaranciákat az alapszabályukban. Ám ettől menekülnek, mint a többi bűnpárt. 

Nem utalunk nekik, nem megyünk a tüntetésükre. Te se tedd! Ha már tüntetsz, akkor ne azért 

tüntess, hogy egy törvénysértő bűnpárt meg lett büntetve, hanem azért, mert a bűnpártok miatt nincs 

jogállam, és a Fidesz nem lett ugyanazért a törvénysértésért megbüntetve! 

* https://merce.hu/…/lmp-kutyapart-vita-a-jobbik-tamogatasar…/ 

A 66-os parancs 

2017.12.13. 

"Így száll hát sírba a szabadság. Tapsvihar közepette." - Padmé Amidala 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/373407389772304 

Hamarosan megjelenik az új Star 

Wars film. Az utolsó Jedik. Ha 

politikai szemmel nézed végig az 

eddigi részeket, meglepő hasonló-

ságokat fogsz találni a sötét oldal és 

a maffiaállam módszerei között. 

További hasonlóság van a független 

képviselők és a Jedik között is. 

A baljós árnyak után beigazolódott, 

hogy az Országgyűlés (szenátus) egy 

olyan gyengeerkölcsű ember kezében 

van, aki a sötét oldal rabja. A 66-os 

parancsot már régen kiadták. Ez volt 

az a parancs, amikor a birodalmi 

agymosott katonák parancsot kap-

tak a sötét uralkodótól a Jedik lemé-

szárlására. Még Yoda mestert is 

majdnem lemészárolták hátulról. A Fidesz fellépése óta a független jelölteket megfenyegették, 

megzsarolták, megvették vagy ellehetetlenítették. Elhitették a köznéppel, hogy csak pártkatonára 

érdemes szavazni az egyéni jelölt esetében. Kipusztultak a Jedik. Szinte az utolsó szálig. Nincsenek 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
https://merce.hu/2017/12/11/lmp-kutyapart-vita-a-jobbik-tamogatasarol/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/373407389772304
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517.1073741828.217492578697120/373384516441258/?type=3
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már független képviselők az Országgyűlésben. Nincsenek Jedik. Csak pártkatonák. Akik a sötét oldal 

bárgyú szolgái. Akiknek előre megmondják fentről, hogy mire kell szavazni. Akik a pártfegyelem 

rabjai, mint az agymosott rohamosztagosok. 

Katt: https://www.youtube.com/watch?v=_lzQt7niawI (Palpatin Szenátor beszéde) 

Csak a Jedik tudják visszaállítani az egyensúlyt az erőben. Az új Széchenyik. Nem a bűnpártok. Nem 

a rohamosztagos lekenyerezett pártkatonák. Hanem a Jedik. Az erényes, pártérdekektől mentes 

független képviselők. A bűnpártok letöréséhez ők a megoldás. 

Kívánjuk, hogy 2018-ban minél több erényes ember induljon független képviselőként, hogy ne csak 

pártkatonákra lehessen szavazni. 500 aláírással bárki lehet független képviselő. Te is! Vagy az 

ismerősöd. Szólj neki! 

Ti lesztek a szikra, ami fellobbantja a maffiaállamot eltörlő tüzet.  

A szavazókat pedig arra kérjük, hogy az egyéni jelölt esetében független képviselőre (Jedire) 

szavazzatok pártkatonák helyett. Aki vállalja a "Milyen a jó Jedi?" című írásunkban leírt 

erénygaranciákat (pl. bármikor visszahívható a szavazók által). 

Ez az utolsó cikkünk erre az évre. Ezzel az üzenettel szeretnénk 2017-et lezárni. Ez a legfontosabb 

üzenetünk. A Jedik fontossága. Ez az ébredő erény jele. A Jedik. Akik felett senkinek nincs hatalma. 

Akik a választóikat tudják képviselni pártérdekektől mentesen. Elfogulatlanul. A függetlenség szilárd 

talapzatán.  

A szavazók érdekeit hitelesen és elfogulatlanul csak erényes, független képviselők tudják képviselni. 

Ha csak pártkatonákat küldünk az Országgyűlésbe, akkor ismét pártokrácia lesz, és önkényuralom. 

Néhány ember kezében lesz az Országgyűlés, bemocskolva ezzel a jogállam és a képviseleti 

demokrácia szellemét. Legyél Jedi! Bátorítsd az erényes embereket, hogy legyenek Jedik! Szavazz 

Jedire pártkatona helyett! 

Az erény legyen veletek!  

 

  

http://www.platonpart.hu/
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Összefoglalás  

2017-ben elsősorban ismeretet terjesztettünk. Megkezdtük az erényesség köré kidolgozott jogállami 

elképzeléseinket megismertetni a magyar polgárokkal. Bemutattuk a Társadalmi Szerződés és a 

Nemzetegyesítő Stratégia című dokumentumainkat, amik alapjaiban határozzák meg a munkánkat. 

Kidolgoztuk az ERÉNY-TERV részleteit, amit a 2018-as választásig meg lehet valósítani, és ez a 

dokumentum ad irányt számunkra a továbbiakban is.  

Levezettük, hogy miért alapvető érdekünk a pártkatonák helyett független képviselőket (Jediket) 

juttatni az Országgyűlésbe a képviseleti demokráciához mind a 106 egyéni választókerületben. 

Bemutattuk, hogy milyen fontos szerepe van a pártok esetében az erénygaranciák alapszabályba 

foglalásának. Definiáltuk a bűnpártok fogalmát, méghozzá azzal, hogy minden olyan párt bűnpárt, 

ami nem biztosítja az erénygaranciákat az alapszabályában. Az ilyen párt azért bűnpárt, mert 

felróható módon hordozza az önkény és a korrupció csíráját. Mindegy, hogy szándékosn vagy 

gondtalanul. Objektív felelősségük van. Felhívtuk a figyelmet a bűnpártok veszélyeire. 

Rávilágítottunk, hogy csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak bűnpártokra. Azok a lelki szegények, 

akiknek nincsenek erkölcsi elvárásaik a pártokkal szemben. Tőlük kell visszavenni a demokráciát úgy, 

hogy közben jogállami garanciákat vezetünk be, és elkerüljük a cseberből vederbe szituációt. Ehhez 

levezettük a modern jogállam szükséges és elégséges feltételeit. Igyekezetünk szerint 2017-ben 

megmutattuk, hogy VAN ERÉNY! 

2018-ra erényes boldog új évet és jogállamot kívánunk minden magyarnak, egészséggel, ésszel, jó 

erkölccsel. Szükség lesz rá 2018-ban. A jogállam a tét. Harcunk a sötét oldal elleni harc. Ebben az 

erkölcsi sötétségben mutatunk fényt azzal, hogy bizonyítjuk: VAN ERÉNY! 

Kecskemét, 2017.12.13. 

Tisztelettel, 

Platón Párt  

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart
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„A jó emberek politika-kerülésének az az ára,  

hogy hitványabb emberek uralkodnak felettük.”  

- Platón 

 

A 2018-as Politikai Programunk az ERÉNY-TERV. Egyetlen logikai állításból áll. Van 

10 premisszája és 12 konklúziója. A 12 konklúzió egyetlen reformot alkot: jogállamit. A 

lényeg az alábbi egyszerűsített formában egy mondatban is elmondható: 

 

Az erkölcsi igénytelenek által közéletben tartott bűnpártok 

erénytelensége miatt kialakult erkölcsi válság felszámolása az 

elsődleges feladatunk olymódon, hogy 2018-ban a pártokrácia 

letörése és a helyi érdekképviselet helyreállítása érdekében az 

egyéni képviselői helyeken 106 független képviselőt juttatunk az 

Országgyűlésbe, a pártlistán pedig kizárólag olyan pártra 

szavazunk, ami az alapszabályában biztosítja az 

erénygaranciákat annak érdekében, hogy az önkényt 

megakadályozó és a nemzet szuverenitását biztosító jogállami 

reform végrehajtható legyen a teljesen átlátható állami működés 

biztosításával, majd pedig bevonó kormányzás során a 

szakkérdésekben az igazán kompetens civil és tudományos 

szervezetek juthassanak szóhoz a bűnpártok helyett nemzetünk 

testi, anyagi, intellektuális és egyéb, maffiaérdekeket szolgáló 

béklyóinak eltávolítása érdekében, a politika erkölcsi hivatás 

jellegének visszaállítása által, legitim eszközt adva a nemzetnek 

a jogállam jövőbeli megtartásához és az újabb önkényuralmi 

törekvések mindenkori elkerüléséhez is. 

 

Érdemes elolvasnod az alábbi oldalakat is. Ám minél erényesebb ember vagy, a 

programunk annál kevesebb magyarázatra szorul. Juttasd el a Facebookot nem használó 

ismerőseidnek is, mert a Facebook az egyetlen csatornánk! A bűnpártok által birtokolt 

tömegmédiába nyilvánvalóan nem tud bekerülni egy bűnpártok ellen küzdő 

kezdeményezés. Szűk költségvetésből gazdálkodunk. Kövesd, terjeszd, csatlakozz, 

támogass! Mutassuk meg közösen, hogy VAN ERÉNY! 

Kecskemét, 2017.11.17. 

 

  

 dr. Reketyei Szilvia dr. Vázsonyi Miklós 

 PLATÓN PÁRT - Elnök PLATÓN PÁRT – Alelnök  
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Premisszák 
 

1. Legfőbb válságunk mind közül az erkölcsi válság. 
Amíg az erkölcsi válság nincs felszámolva, addig a többi válság (egészségügyi, oktatási, ügyészségi, 

média, stb.) is elhúzódik. Amíg példakép nélküli az ország, és rossz példát lát vezetőitől, addig csak 

mélyül az erkölcsi válság. Amíg a közpénzek felhasználása az Alaptörvény 39. cikkét sértve nem 

nyilvános az utolsó forintig, addig a maffia fogja uralni a politikát. Ha azonban a politika erkölcsi 

válságát felszámoljuk, és visszaállítjuk a politika erkölcsi hivatás jellegét, akkor a többi válság is 

kezelhetővé válik. Ahogy egy családot az önzetlen szeretet tart össze, úgy egy nemzetet a közös 

erkölcsi alap, a közerkölcs tart össze. Ha nincs közös erkölcsi alap, akkor nincs nemzet, csak 

viszálykodó embercsoportok. Az erkölcsi válság jelenleg azt eredményezi, hogy a magyar nép nem 

nemzet. Annyira sikeres a bűnpártok megosztó politikája, hogy erkölcsileg két külön népcsoport él 

az országban. Az erényes de szervezetlen többség, és az erkölcstelen de szervezett kisebbség. Nincs 

közerkölcs. Amíg ezt nem ismerjük fel, addig nem lesz előrelépés.  

 

Részletek: 

 

Kannibálos IQ-teszt 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/347495405696836  
weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171002_Kannibalos_IQ_teszt.html  

2. Az erkölcsi válság okai a bűnpártok. 
Bűnpártok alatt azokat az erénytelen pártokat értjük, amik felróható módon magukban hordozzák 

az önkény és a korrupció csíráit. Mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul teszik. A pártoknak 

objektív felelősségük van abban, hogy kiszűrjék a gyenge-erkölcsűeket a politikából, és hogy 

megakadályozzák az önkényt és a korrupciót. Ám ennek a kötelezettségüknek a bűnpártok nem 

tesznek eleget. Ezek bizniszpártok, maffiapártok. Élükön a Fidesszel, és az ismert népszerű 

pártokkal. Onnan ismerhetőek fel a bűnpártok, hogy a létesítő okiratukban (az alapszabályukban) 

nem biztosítják az erénygaranciákat. Nem átláthatóak, nem önkorlátozóak, jogilag nem 

számonkérhetőek. Ezek a bűnpártok már csak azzal is felfedik a közpénzhez való hozzáállásukat, 

hogy felveszik a pártoknak járó állami támogatásokat a közpénzből (kb. 600 millió Ft pártonként). 

Harsogják az egészségügyi és oktatási reformot, de a saját állami támogatásukból még egyetlen 

fillért sem ajánlottak fel ilyen célokra. Céljuk a megosztás, valamint saját maguk és mögöttes 

kitartottjaik öncélú fenntartása közpénzből. Mind máshogy ugyanaz. Bűnpárt. 

 

Részletek: 

 

Bűnpártok 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/352709168508793 
weben:  
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171018_Bunpartok.html  
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Gazt a melegágyba? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/345690642543979 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170927_Gazt_a_melegagyba.html 

  

 

Ellehetetlenítés 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/342945339485176 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170919_Ellehetetlenites.html  

 

3. Nincs valódi ellenzék, mert az ismert ellenzéki pártok is bűnpártok. 
A szavazástól 2014-ben elforduló kb. 4 millió szavazó nem a pártok bősége vagy más ürügy miatt 

nem ment el szavazni, hanem az erény hiánya miatt. A többség ugyanis észrevette, hogy nincs 

valós alternatíva. Ha csak bűnpártokra lehet szavazni, akkor nincs valódi választási lehetőség. A 

szigetes példánkkal élve, ha csak kannibál pártra lehet szavazni, akkor soha nem lesz felszámolva 

a kannibalizmus. A Fidesszel az élen az összes ismert párt bűnpárt. A széles körben ismert pártok 

nem a nemzet közérdekének előmozdítása érdekében jöttek létre önkorlátozó, átlátható és jogi 

számonkérhetőséget biztosító alázattal, hanem a zsákmányhoz jutás arroganciájával és 

csataüvöltésekkel a saját anyagi érdekeik érvényre juttatására alakultak. A hatalom birtoklása 

érdekében és szavazatmaximalizálásért. Minden bűnpárt ugyanazt hordozza. Az önkény és 

korrupció csíráját. Ezért kell a bűnpártokat ellehetetlenítenünk, hiszen amíg vannak bűnpártok, 

addig lesz korrupció és önkény is. 
 

Részletek: 

 

Erénytelen Ellenzéki Egyveleg 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/337280876718289 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170903_Erenytelen_Ellenzeki_Egyveleg.html  

 

 

 

 

 

Áldozatvállalás? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/347511825695194 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171002_Aldozatvallalas.html 

 

 

 

 

A rendszer a defektes 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/358302861282757  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171103_A_rendszer_a_defektes.html  
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4. Az erkölcsi válság fenntartói és elmélyítői az erkölcsi igénytelenek. 
Az erkölcsi igénytelenek olyan szavazók, akiknek nincsenek erkölcsi elvárásaik a pártok iránt. Ők 

olyan pártra is képesek szavazni, ami nem biztosítja a létesítő okiratában (alapszabályában) az 

erénygaranciákat. Azaz maffiaszervezetre is képesek szavazatot adni. Azért vannak még mindig 

bűnpártok a közéletben, mert az erkölcsi igénytelenek szavaznak rájuk. Őket el lehet kábítani 

ígéretekkel, mert ők a garantált erény helyett az ígért remény szintjéig jutnak el intellektuális 

értelemben. Nem néznek a színfalak mögé. Sötétek, mint a bűn maga. Meg kell értenie minden 

épeszű és éperkölcsű magyarnak, hogy az ország fekélyei a bűnpártok. Csak úgy lesz változás, ha 

erkölcsi elvárásokat is támasztunk a pártok felé. Átláthatósági, önkorlátozási és jogi 

számonkérhetőségi elvárásokat. Nem lehetünk tovább erkölcsi igénytelenek. Eljön az idő, amikor 

bűnpártot működtetni bűncselekmény lesz, ahogy piramisjátékot sem lehet már szervezni. A mai 

ismert pártok a jövőből nézve olyanok, mint az egykori piramisjátékok. Nyilvánvaló csalók. 

 

Részletek: 

 

Ígért remény 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/345757389203971 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170927_Igert_remeny.html 

 

 

 

 

Horogra akadsz 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/342761482836895 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170919_Horogra_akadsz.html 

 
 

 

Erkölcsi igénytelenség 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/346314772481566 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170929_Erkolcsi_igenytelenseg.html 

5. Pártokrácia van, így a nemzet nincs képviselve, és az országos politika 

a pártok hatalomért folytatott érdekharcáról szól a közérdek helyett. 
Kizárólag pártokra bízni a demokráciát olyan, mint kecskére bízni a káposztát. A pártok kizárólag 

az ideológiák országos képviseletére lennének hivatottak olymódon, hogy az ideológiáknak 

megfelelő kezdeményezéseket becsatornázzák a jogalkotási folyamatba. Ám mivel jó bizniszt láttak 

a politikában, a szavazatmaximalizálás érdekében bepofátlankodtak a helyi szintre is, az egyéni 

választókerületekbe és az önkormányzati szférába. Mindent uralni akarnak. Ez a jelenség vezetett 

ahhoz, hogy a független képviselők (mint amilyen Széchenyi István is volt) szinte mind eltűntek. 

Bután elkönyvelték magukban a szavazók, hogy egyéni jelölt esetében csak pártkatonára érdemes 

szavazni. Holott a helyi érdekeket, és ezáltal országos szinten a szavazókat a független képviselők 

(Jedik) tudják megfelelően és elfogulatlanul képviselni. Egy pártkatona elfogult.  A pártokrácia 

káros a demokráciára, mert egyáltalán nem érvényesül a szavazók akarata a választást követően. 
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Részletek: 

 

Hol a többség? 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338922726554104 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170907_Hol_a_tobbseg.html 

 

 

6. A pártokrácia kitermelte a pártfegyelmet, és a pártfegyelem miatt 

megszűnt a helyi érdekek képviselete. 
A bűnpártok erénytelen vezetői a mögöttük álló közpénz-dinasztiákkal és közpénzből 

kitartottakkal együtt rájöttek, hogy ha uralják a pártjuk képviselőinek szavazatait, akkor 

uralhatják a nemzetet is, méghozzá a törvényhozás uralásával. Így az Alaptörvény 4. cikkének (1) 

rendelkezését sértve a bűnpártok pártkatonái nem többek, mint rúdra fűzött csocsófigurák, akik 

arra dőlnek, amerre a pártvezér mondja nekik. A pártfegyelem miatt egyébként teljesen felesleges 

fizetnünk 199 képviselőt, hiszen elég lenne pártonként egyetlen egy is súlyozott szavazatszámmal, 

mivel minden párt egyébként is egy emberként szavaz. A pártfegyelem a bűnpártok ismertető jele. 

 

Részletek: 

 

Pártfegyelem 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/333986230381087 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170824_Partfegyelem.html 

 

 

 

Egypártrendszer 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/359110641201979  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171105_Egypartrendszer.html  

 

7. A hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség és a Fidesz-maffia árt a 

nemzetnek, ám ennek leplezésében nagyon hatékony. 
Szerintünk kirívó erkölcsi defektus kell ahhoz, hogy valaki ne lássa, hogy valami nincs rendben a 

jelenlegi vezetéssel. Ha nem is szerez tudomást mindenki a közigazgatási ügyekben elfogult 

botrányos bírósági gyakorlatról, az ügyészség korrupciót eltussoló tragédiájáról, a logika és a 

nyelvtani értelmezés szabályaiba ütköző ítéletekről, akkor is látnia kell az egészségügy és az 

oktatás botrányos állapotát. Mellette hallania kell a felépített, de üresen kongó stadionokról és 

kisvasutakról, a külföldi magyarok szavazatvásárlásaira és a belföldi erkölcsi igénytelenek 

kábítására költött milliárdokról, a Fidesz maffiakormánya által hazánkba telepített kb. 20.000 

letelepedési kötvényes migránsról. Épeszű és éperkölcsű embernek arra kell jutnia, hogy 

semmiféle külső fenyegetettség vagy belső siker nem lehet ürügy egy önkényuralom kiépítésére és 

a jogállam lerombolására. Semmiféle kormánysiker nem lehet ürügy a közpénz-felhasználás 

eltitkolására. Márpedig a Fidesz ezt teszi. És ugyanezt tenné minden bűnpárt, ha hatalomra jutna. 

http://www.platonpart.hu/
http://www.facebook.com/platonpart
mailto:platonpart@gmail.com
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338922726554104
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170907_Hol_a_tobbseg.html
https://www.facebook.com/platonpart/posts/333986230381087
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170824_Partfegyelem.html
https://www.facebook.com/platonpart/posts/359110641201979
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171105_Egypartrendszer.html


Politikai Program 2018 

Verzió: 1 

Minősítés: Nyilvános 

Hatáskör: Vezetőség 

Megynilvánulásaink nem tényközlésnek minősülnek, hanem politikai véleménynek. 

www.platonpart.hu  www.facebook.com/platonpart  platonpart@gmail.com  7/19 
 

VAN ERÉNY! 

 

Részletek: 

 

YAKUZA falova 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/346914569088253 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171001_YAKUZA_falova.html 

 

 

Ingatlanár hipotézis 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/354786134967763 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171024_Ingatlanar_hipotezis.html  

 

8. A politikai ismeretek hiánya miatt a szavazók többségének fogalma 

sincs, hogy mi történik és minek kellene történnie a pártok vilgában. 
Meglátásunk szerint a szavazók többsége még azt sem tudja, hogy pártlistáról 93 képviselő, egyéni 

képviselőként pedig 106 képviselő kerül az Országgyűlésbe. Így van 199 országgyűlési képviselőnk, 

akik együtt a Törvényhozó hatalmi ágat alkotják. Sok tájékozatlan szavazó azt is hiszi, hogy a 

Kormány feladata az ország számára a célok kitűzése, és nem tudja, hogy a Kormány csak a 

végrehajtó hatalmi ág feje, és feladata nem több, mint az államigazgatás és közigazgatás vezetése, 

valamint a közpénzzel való elszámolás biztosítása (csakúgy, mint egy közös képviselő). A szavazók 

nem értik, hogy a szakpolitikai kérdéseket nem pártokra, hanem kompetens civil szervezetekre és 

a tudomány képviselőire kell bízni, ezért a pártoktól várják a szakpolitikai programokat. Ennek 

következménye, hogy a pártérdekekkel ellentétes (ám a nemzetnek hasznos) civil és tudományos 

kezdeményezések nem jutnak el a szavazókhoz, mivel a bűnpártok uralják a médiát. Nem értik a 

szavazók, hogy jelen környezetben egy arányos választási rendszer sem jelenthet megoldást a 

korrupcióra és önkényre, hiszen bűnpárt helyett bűnpártok jutnának hatalomra. Cseberből 

vederbe. Megloptab balról, megloptak jobbról. Mostmár el kellene gondolkozni, hogy innováció kell. 

 

Részletek: 

 

Szerepzavar 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/343305909449119 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170920_Szerepzavar.html 

 

 

 

 

Idióták társasháza 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/329560454156998 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170812_Idiotak_tarsashaza.html 
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Hatalom és bizalom útjai 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/339087059871004 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170908_Hatalom_es_bizalom_utjai.html 

 

Arányos választási rendszer? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/325089111270799 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170730_Aranyos_valasztas_rendszer_red_herrin

g_a_kozpenzcscocsre.html 

 

 

9. Az erényes emberek elfordultak a politikától. 
Minden ember politizál. Az is, aki távol akarja magát tartani a politikától. Ő struccpolitizál. Ám 

óriási veszélye van, ha az erényes emberek a homokba dugják a fejüket. A farkasok ugyanis már 

megérkeztek. A 2018-as választást az erényes többség tudja eldönteni. Az az erényes többség, aki 

elé választási lehetőség gyanánt eddig csak bűnpártokat tettek, így többségük el sem ment 

szavazni, mert felismerte, hogy nincs választási lehetőség. Az ERÉNY-TERV azonban választási 

lehetőséget kínál azok számára is, akik eddig nem szavaztak. Érdemes tehát mindenkinek 

szavaznia. Az egyéni jelölt esetében pártkatona helyett független jelöltre (Jedire) szavazz, a 

pártlista esetében pedig ne bűnpártra! Ez az ismert legjobb recept 2018-ra. Ne struccpolitizálj! 

Menj el szavazni, és tegyél a Törvényhozó hatalmi ág függetlenségéért és az erényes jogállamért! 

 

Részletek: 

 

A struccpolitizálás tragédiája 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/346666822446361 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170117_A_struccpolitizalas_tragediaja.html 

 

 

10. Önkényuralom van és maffiaállam. 
Valójában két fajta politikai rendszer van: Egyrészt olyan, ahol az emberek erényes politikusokat 

választhatnak, akik az állampolgárok érdekeit szolgálják és nem a sajátjukat. Másrészt olyan, 

ahol a hatalmon lévők manipulálják az embereket annak érdekében, hogy az emberek szolgálják a 

hatalmon lévők érdekeit. Az utóbbiakat korábban a diktatórikus állammal lehetett leírni, ma 

viszont a “maffiaállam” felel meg leginkább ezen jellemzőknek. Nyíltan nem vállalják fel a 

diktatúra tényét, hanem a jog álarca mögé bújnak. Maffiamódszerekkel operálnak a jog leple alatt. 

Ugyan megtartják a demokrácia látszatát, de a hatalmon lévők a kontrolljuk alatt tartják a 

médiát, az igazságszolgáltatást és más befolyásolásra alkalmas hatalmi ágakat, annak érdekében, 

hogy gazdagodjanak, és hatalomban tartsák magukat. Magyarországon egyszemélyi önkényuralom 

van, és hazánk egy maffiaállam. A politikusokat és a társadalom vezetőit egy erkölcstelen 

önkényúr válogatta össze, így a társadalmat egyelőre nem olyanok vezetik, akik hivatásként űznék 

a politikát. Pedig a politika az egyik legfőbb erkölcsi hivatást. Olyan erkölcstelen rongyemberek 

vannak felelős pozíciókban, akik kockacukorért kiszolgálják az erénytelen zsarnok önkényurat.   
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Konklúzió 

 

 

1. Abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni. 
A hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál. Pláne erénytelen, gyenge-erkölcsű 

vezetőt, aki a saját testi vágyainak sem tud megálljt parancsolni, mert mértéktelen. Orbán Viktor 

példáján megtapasztaltuk, hogy mi a vége, ha olyan ember kerül a hatalomra, aki otthonról nem 

erkölcsi tartást, mértékletességet és igazságosságot hoz, hanem mértéktelenséget, mohóságot, 

igazságtalanságot, félelmet, erkölcsi defektust. Abszolút hatalom nemhogy ilyennek, de még 

erényes embernek sem adható. Ezért 2017. után meg kell akadályozni, hogy újból koncentrálódjon 

a hatalom. A hatalmi vákuum azonban nem tölthető be egy újabb önkényuralomra törő bűnpárttal 

vagy bűnpártok koalíciójával. Autoriter vezetésre csak a hülyéknek van szüksége. Intelligens és 

művelt társadalom számára a jogállami demokrácia a legmegfelelőbb berendezkedés, mert ez zárja 

ki legjobban az önkényt. Emiatt kellenek olyan garanciák, amik megakadályozzák, hogy egy 

személy vagy egy párt magához tudja ragadni a hatalmat több hatalmi ág befolyásolásával. Ám 

egyik ismert párt sem vállalja például, hogy nem kerül többségbe a törvényhozás során. Csak mi. 
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2. Szükség van egy olyan pártra, ami a létesítő okiratában jogi 

erénygaranciákat vállal az önkény és korrupció ellen. 

A bűnpártok általában abszolút hatalmat szeretnének szerezni. A legnagyobb korrupció éppen ott 

van, ahol abszolút hatalom van. Így a korrupció ellehetetlenítéséhez a bűnpártokat kell 

ellehetetleníteni, amik nem zárják ki az önkény lehetőségét már a pártberendezkedés szintjén. Ezt 

a folyamatot katalizálni lehet egy példaértékű párttal, ami azt tűzi ki célul, hogy az átláthatóság, 

ökorlátozás és jogi számonkérhetőség maximumát nyújtja. Egy ilyen, alulról építkező, nagytőkétől 

mentes párt mellett a bűnpártok mind meztelenek. Ez a párt a Platón Párt. Az erény pártja. A 

politikai erény etalonja. Azért van szükség rá, mert hiányában csak bűnpártra lehetne szavazni a 

pártlistán, hiszen a Platón Párt előtt egyik párt sem vállalt jogi számonkérhetőséget, azaz az 

erénygaranciák alapszabályba foglalását. Mi megalakulásunk óta vállaljuk ezeket, ezért vagyunk. 

 

Részletek: 

 

Motivációnk 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/351994965246880 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171016_Motivacionk.html 
 

 

 

 

Visszahívhatatlanság 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348284278951282 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171005_Visszahivhatatlansag.html 

 

 

 

Mossunk kezet szappannal! 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331720720607638 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170818_Mossunk_kezet_szappannal.html 

 

 

 

 
 

Bal vagy jobb? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338295746616802 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170905_Bal_vagy_jobb.html  

 

Ki őrzi az őrzőket? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/325056101274100 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170730_Ki_orzi_az_orzoket.html 
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A platós taxi 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/351694575276919 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171015_A%20platos_taxi.html 

 

 

  

 

Társadalmi Szerződés 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/323763788069998 

weben: 
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Tarsadalmi_Szerzodes.pdf  

 

3. Az erkölcsi válság ellen azonosítanunk kell az erkölcsi alapértékeket, 

amikben minden épeszű és éperkölcsű magyar egyetérthet. 
Ha azokat a pontokat feszegetjük, amikben nem értünk egyet, akkor nem lesz nemzeti konszenzus. 

A bűnpártok éppen ezt csinálják. Azokat a témákat erőltetik, amikben nem értünk egyet. 

Megosztanak. Márpedig kell az alapelvek egy közös halmaza, ami minimális nemzeti konszenzust 

teremt. Ez a közerkölcs. Ezt kell megtalálnunk. Azokat az elveket, amikben minden épeszű és 

éperkölcsű magyar egyet tud érteni pártszimpátiától függetlenül. Ha ez nincs meg, akkor nincs 

nemzet. Mi kidolgoztuk azoknak az elveknek a halmazát, amikben minden épeszű és éperkölcsű 

magyarnak egyet kell értenie. Egyszerűen puszta erkölcsi okokból. Ezek az alapvető képzeletbeli 

játékszabályok, amiket rögzítünk még a 2018-as párt-olimpia előtt. Utána jöhet csak a pártjáték, a 

választás, ha minden választó elfogadja a közerkölcsöt, a játékszabályokat. Amíg nincsenek 

játékszabályok, addig nem demokrácia, hanem zsarnokság van. 

 

Részletek: 

 

Feltétlen kizáró ok 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/336320943480949 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170831_Feltetlen_kizaro_ok.html  

 

 

 

Nemzetegyesítő stratégia 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331408483972195 

weben: 
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Nemzetegyesito_Strategia.pdf  

 

 
 

 
 

Hangyányi ész 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331200870659623 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170817_Hangyanyi_esz.html  
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Hímestojás javaslat 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/330658254047218  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170815_Himestojas_javaslat.html  

 

4. Erkölcsi felismerést kell előidéznünk a magyarságban a bűnpártok 

veszélyeire való figyelmeztetéssel az erkölcsi igénytelenség legyőzése 

érdekében. 
Ahhoz, hogy a közerkölcs játékszabályait be tudjuk tartatni, le kell tolatnunk a pártok gatyáját! 

Csak így derül ki, hogy melyiknek büdös a hátsója. Ha egy párt nem vállalja az erénygaranciákat 

az alapszabályában, akkor ott valami bűzlik. Az ilyen párt sumákol. Titkolja, hogy mi rejlik a 

hátsójában. Olyan hátsó szándékai vannak, amik nem teszik lehetővé, hogy erénygaranciákat 

vállaljon. Ilyen pártra semmi esetre se szavazz! Hiszen egy erényes pártnak semmiféle 

vesztenivalója nincs azzal, ha az önkényt és a korrupciót kizáró erénygaranciákat vállal már a 

pártberendezkedés szintjén is. A Platón Párt azon dolgozik, hogy erkölcsi felismerést idézzen elő, 

és minimalizálja az erkölcsi igénytelenek számát 2018-ra. 

 

Részletek: 

 

Büdös a hátsójuk 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348637995582577 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171005_Budos_a_hatsojuk.html  

 

 
 

Szalámitaktika 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/342465992866444 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170917_Szalamitaktika.html  

5. Az önkény elkerüléséhez független hatalmi ágak szükségesek, amik 

egymás fékei és ellensúlyai. 
Önkény akkor tud rátelepedni a nemzetre, ha a hatalmi ágak nem függetlenek. Ekkor a Kormány, 

ami végrehajtó hatalmi ág feje, befolyása alá vonja a Törvényhozó hatalmi ágat is (az 

Országgyűlést), ezáltal a törvényhozás a kormány mögötti párt(ok) túlélése biztosításának 

eszközéül válik. Ez pedig megnyitja az utat a zsarnok előtt, hogy a többi hatalmi ágat is maga alá 

gyűrje. Ha az Igazságszolgáltató hatalmi ág elfogult a Kormány mögötti párt(ok) irányában, akkor 

társadalmi igazságtalanság lép fel, és megszűnik a jogállam. Ha a média a zsarnok csicskája, 

akkor elveszítik a polgárok a független tömegtájékoztatáshoz fűződő jogukat, és propaganda 

áldozataivá válnak. Ezért a Platón Párt azonosította a modern jogállam szükséges és elégséges 

hatalmi ágait, amik önálló és független működése szükséges. Nyolc hatalmi ágat azonosítottunk, 

amik képesek az önkényt és a korrupciót állami szinten megszüntetni. Ez a jogállami reform célja. 

Ezeket csak törvényjavaslatokkal tudjuk megvalósítani, ha bekerülünk az Országgyűlésbe. 
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Részletek: 

 

Önkény STOP 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/343705506075826 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170921_Onkeny_STOP.html  

 
 

Damoklész kardja 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/343603122752731 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170921_Damoklesz_kardja.html  

6. Szükség van egy végső jogi eszközre a nemzet kezében (legitim 

népharag), amivel jelezheti, hogy ő a szuverén, és nem a politikusok. 
Be kívánunk vezetni egy olyan új jogintézményt, ami a nemzet politikusokkal szemben 

felgyülemlett feszültségét jogszerűen levezetheti, népszavazás keretében. Amíg nincs ilyen eszköz 

a szavazók kezében, addig a felgyülemlett feszültség nem azokon csapódik le, akiken kellene, 

hanem egymás között, társadalmi felszültség formájában. A büntetőjogi úton számon nem kérhető 

zsarnokok ellen kell egy végső demokratikus eszköz, ami megmutatja, ki az úr az országban: a 

szavazók. Kell egy ilyen elrettentő jogi eszköz, ami minden jövőbeli önjelölt zsarnok kedvét elveszi 

egy újabb zsarnoki próbálkozástól Magyarországon. Az legitim népharag keretében a szavazók 

többsége a büntetőjogi út impotenciája esetén is megfoszthatja bizonyos jogaitól a bizalmat 

vesztett politikusokat és egyéb jogállami szankciókat alkalmaztathat velük szemben. Ennek az új 

jogintézménynek a bevezetéséhez is törvényjavaslatok kellenek, amiket az Országgyűlésbe 

bekreülve tudunk megtenni. 

 

Részletek: 

 
 

Így jár minden zsarnok 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/364295967350113  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171118_Igy_jar_minden_zsarnok.html  

7. Az Állam ellenőrzése érdekében szükséges az Állam működésével 

kapcsolatos tényadatok nyilvános ismerete, egy Nemzeti Adattárház. 
A Platón Párt egy Nemzeti Adattárház megvalósításán dolgozik. Ebben a nyilvános big data 

adattárházban az Állammal kapcsolatos minden tényadat rögzítésre kerülne olymódon, hogy az 

bármelyik polgár számára ingyenesen és azonnal hozzáférhető legyen. Ezáltal elkerülhető, hogy a 

polgárok csak a média törzításain keresztül jussanak információkhoz. Ilymódon a média 

kikerülésével hiteles és strukturált információhoz juthat minden állampolgár.  
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8. Erő helyett erény kell a politikába, mert az erő önkényt eredményez, 

az erény pedig jogállamot. 
Aki szerint politikai erőnek kell győznie 2018-ban, az óriásit téved. „Az erő a gyenge-erkölcsűeket 

vonzza.” – mondta Einstein – Hitler borzalmai idején. Jelenleg is egy politikai erő van hatalmon, 

ami behálózta a társadalmat az erénytelenek összegyűjtésével. A társadalom erkölcsi legalját 

erővel a társadalom tetejére helyezte. Mindezt a korrupt gyakorlatot törvényekkel bástyázta körbe.  

Mi változna, ha egy másik erő ülne bele a tutiba? Semmi. Talán még rosszabb is lenne. Ezért 2018-

ban az erő helyett az erénynek kell győznie. Az erénygaranciáknak, és a jogállami reformoknak. 

Független Miniszterelnöknek. Kisebbségi, azaz a törvényhozást nem uraló pártfüggetlen 

Kormánynak. És 106 független képviselőkből álló, egy új Széchenyi reményét hordozó 

Országgyűléssel. 

 

Részletek: 

 

Erő van erény? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/344180952694948 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170922_Ero_vagy_ereny.html  

 

9. A helyi érdekképviselet visszaállítása és a Törvényhozó hatalmi ág 

függetlenségének biztosítása céljából az egyéni képviselői helyeken 

mind a 106 egyéni választókerületben pártkatonák helyett független 

képviselőket (Jediket) kell bejuttatni az Orszgággyűlésbe. 
A Platón Párt 2017. elején meghirdette a 106 mozgalmat. Ennek lényege, hogy az ország mind a 

106 egyéni választókerületében pártkatona helyett független jelöltre kell szavazni. A független 

képviselők tudják elfogulatlanul képviselni a helyi szavazók érdekeit. Erről szól a képviseleti 

demokrácia. Azért vannak a képviselők, hogy minket képviseljenek. Ez a szerep az egyéni 

képviselőkre hárul, hiszen őket választjuk személy szerint a 106 egyéni választókerületben. Nem 

azért választjuk őket, hogy pártokat képviseljenek, hanem azért, hogy minket képviseljenek. Ezt 

csak úgy tudják, ha pártfüggetlenek. Egy pártkatona ugyanis nem a szavazóit fogja képviselni, 

hanem a pártvezére utasításait fogja követni kockacukorkért cserébe. A pártfegyelem miatt 

ugyanis egy párt Zalától Szabolcsig egy emberként szavaz, függetlenül attól, hogy az egyéni 

képviselői szerinti megyékben a szavazók mit akarnak. Ha 106 Jedi jut az Országgyűlésbe, akkor a 

Törvényhozó hatalmi ág 106:93 arányban független lehet a pártoktól, így letörhető a pártokrácia. 
 

Részletek: 

 

106 Jedi 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348036535642723 
weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171004_106_Jedi.html  
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Milyen a jó Jedi? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/324802314632812 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170729_Milyen_a_jo_Jedi.html  

10. Az erényes embereknek az ország mind a 106 egyéni 

választókerületében fel kell állniuk, és indulniuk kell független 

jelöltként. Legyél Jedi!  
Ahhoz, hogy lehessen független jelöltekre (Jedikre) is szavazni, ahhoz az szükséges, hogy az 

országban mind a 106 egyéni választókerületben induljanak független jelöltek. Őket mi nem is 

ismerjük, csak bátorítjuk az erényes embereket, hogy tegyenek végre valamit az önkény ellen. Ezt 

csak úgy lehet, ha erényes emberek kiállnak az élre, összegyűjtenek 500 aláírást, és indulnak a 

2018-as választáson. A „106 Jedi” nevű nyilvános Facebook csoportban összegyűjtöttük a 

tudnivalókat az induláshoz. Legyél Te is Jedi! Szállj szembe a sötét oldallal! 

 

 
 

11. Pártkatona helyett független Miniszterelnököt kell választani. 
Legalább 100 Jedi jelenlétével a Miniszterelnök megválasztásával kapcsolatban egy fontos 

következmény rajzolódik ki. A Miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több 

mint a felének szavazata szükséges. A független képviselők definíció szerint pártfügetlenek. Ha 

ezek a Jedik valamelyik párt rajongói lennének, akkor abban a pártban lennének, és nem 

függetlenként indulnának, azaz nem lennének Jedik. A Jedik a Miniszterelnök megválasztásakor 

olyan Miniszterelnök-jelöltre, aki pártkatona, nem fognak szavazni, mert azonnal visszahívnák a 

szavazóik (hiszen kiderülne, hogy nem független). Pártkatona tehát nem lesz Miniszterelnök ebben 

a helyzetben. Marad az, hogy a függetlenek közül választ az Országgyűlés Miniszterelnököt. 

 

Részletek: 

 

Független Miniszterelnököt? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338812426565134 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170907_Fuggetlen_miniszterelnokot.html 
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12. A pártok helyett kompetens civil és tudományos szervezetekre kell 

bízni a szakpolitikai programokat. 
Szerintünk a pártok szerepe egyáltalán nem az, hogy elfedjék a civil és tudományos szervezeteket, 

és helyettük civil és tudományos ügyekben állást foglaljanak. Szerintünk egy párton belül nem a 

szakpolitikai kérdésekben kell teljes egyetértés, hanem az erkölcsi alapokban. Ezért nem alkotunk 

szakpolitikai programot, mert azt a szakmai és tudományos szervezetekre bízzuk. A képviselőinket 

a szavazások során nem utasítjuk, ám biztosítjuk, hogy minden képviselőnk erényes 

keretrendszerben szavazzon arra az alternatívára, amit a szakmai szervezettekkel való egyeztetés 

után a legmegfelelőbbnek ítél meg. Ha szakpolitikai programokat alkotnánk, akkor azzal 

belátnánk, hogy a többi párthoz hasonlóan mi is egy zsarnoki párt vagyunk, ami a soraiban nem 

tűr különvéleményt. Márpedig a Platón Pártban tiszteletben tartjuk az erényes különvéleményt. 

 

Részletek: 

 

Ugató pártok helyett 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348008762312167 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171004_Ugato_partok_helyett.html 

 

 

 

 

 

Díjkitűzés 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331021054010938 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170816_Dijkituzes.html  

 

A fenti célrendszer az ERÉNY-TERV 2018-ra. Ennek megvalósításán dolgozik a Platón Párt. Csatlakozz a 

csapatunkhoz, és mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! 
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Erénygaranciák a párt Alapszabályában 
 

Ígért remény helyett válaszd a garantált erényt! A következő kézzelfogható erénygaranciákat biztosítjuk 

az Alapszabályunkban. Azáltal, hogy a létesítő okiratunkban biztosítjuk ezeket az intézkedéseket, jogilag 

számonkérhetővé válunk. Egyik jogi személy sem működhet ugyanis a létesítő okiratával ellentétesen. Ha 

alapszabály-ellenesen működnénk, akkor bárki kérheti az ügyészségen a pártunk felszámolását. 

 

1. A Párt tagjai hivatási esküt tesznek a Párthoz történő csatlakozásuk előtt (Iusiurandum 

Platonicum: Platóni Eskü). 

2. A Párt karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami támogatások teljes összegéről. 

3. A Párt egyéni képviselői a saját egyéni választókerületük szavazói által bármikor visszahívhatóak. 

4. A Párt pártlistás képviselői országos szintű szavazói kör szavazása által bármikor 

visszahívhatóak. 

5. A Párt a honlapján haladéktalanul nyilvánossá teszi minden számláját, szerződését, partnerét, 

támogatóját, pénzügyi jeletéseit, könyvelését. 

6. Olyan vállalkozás, amelyben a Párt tagja vagy annak hozzátartozója vezető tisztségviselő, tag, 

tulajdonos, vagy abban meghatározó befolyással rendelkezik, nem indulhat állami 

megrendeléseken, állami tendereken, közbeszerzéseken, sem EUs vagy hazai pályázatokon. 

7. A Párt képviselői képviselővé választásuk után haladéktalanul és évente vagyonnyilatkozatot 

tesznek. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozata nem fedi a valóságot, a képviselő kártérítés 

terhe mellett lemondásra kötelezett. 

8. A Párt vállalja a nemzetközi korrupcióellenes átvilágításokat. 

9. A Párt garantálja, hogy a képviselőit a törvényhozói döntéshozatal során nem utasítja 

(Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés értelmében). 

10. A Párt biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a Párt tagja megszakítás nélkül legfeljebb négy 

évig lehet. Ez nem zárja ki, hogy e tag a megszakítás után újra miniszterelnök legyen. 

11. A Párt biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két kormányzati ciklusig 

működhet, ezt követően ellenzékbe vonul. Ez nem zárja ki, hogy a megszakítás után újra 

kormánypártként működhessen. 

12. A Párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban. 

13. Ha a Párt képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének (100+ pártképviselő 

esetén), akkor a Párt visszahívja annyi képviselőjét, amennyi ahhoz szükséges, hogy a Párt ne 

legyen abszolút többségben. 

14. A Párt önként és proaktív módon biztosítja a közpénz felhasználása módjának ingyenes, tételes és 

azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig. 

15. Az Alapszabályunk új verziójának az erénygaranciák körét vagy tartalmát gyengítő, szűkítő vagy 

megszüntető rendelkezése semmis. 

 

További erénygaranciákat is szívesen vállalunk. Te is javasolhatsz önkorlátozó, átláthatósági és jogi 

számonkérhetőségi erénygaranciákat, vagy egyéb olyan intézkedést, ami az erényes politikához vezet. Mi 

bevállaljuk. Erény terén mi vagyunk az etalon a politikában. 

 

http://www.platonpart.hu/
http://www.facebook.com/platonpart
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VAN ERÉNY! 

Ha nem ránk szavazol a pártlistán... 

Amennyiben nem ránk szavazol, akkor legalább 

várd el a kedvenc pártodtól azt, hogy az 

erénygaranciákat vállalja be az alapszabályában. 

Ha bevállalja mindet, akkor nyugodtan 

szavazhatsz a pártodra. Ám ha úgy szavazol a 

pártodra, hogy az nem vállalja az alapszabályában 

az erénygaranciákat, akkor egy erkölcsi igénytelen 

vagy. A nemzet szégyene. Ne legyél erkölcsi 

ignytelen! 

 

Írd alá: facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/349640345482342 

weben:  
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticio

k.com%2Fpeticio_az_erenyes_partokert&h=ATP1iBPgbagy8O

cFHjfp1WShNkXo3JVWLrLB5dHvWPJRyabbQo3Rg9_Xav3k-

usbudIYfX1axg69888S--

MxVLEl9Yj9cNvzSBFNIaQNsBLfIaQMd8_v1xFKGNFcpInNv

MXeAO4oSw 

 

Bízunk benne, hogy az ERÉNY-TERV alapján megtaláltad azt, amit 2018-ra kerestél. Reménykedünk 

benne, független egyéni képviselőre szavazol pártkatona helyett, és a pártlistán a Platón Pártra. 

 

Euréka! Euréka! Megtaláltam! 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/325292271250483 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170731_Eureka_Eurek

a_Megtalaltam.html  

 

A hatalmon lévő erkölcsi kisebbség béklyókat 

rakott a népre: testi béklyót (egészségügy), anyagi 

béklyót (alacsony bérek) és intellektuális béklyót 

(butító oktatás). Buta, szegény és beteges népet 

egy zsarnok könnyebben tud uralni, mint egy 

okos és egészséges nemzetet. Egy okos és 

egészséges nemzet nem tűrné egy zsarnok 

önkényuralmát. Emiatt érdeke minden zsarnoki 

rendszernek, hogy béklyókat rakjon a 

társadalomra. Testi, anyagi és intellektuális 

béklyókat. Jobb és bal oldalról is ezt kaptuk. Ideje 

változtatni. Legyenek végre független 

képviselőink! Legyen végre egy erényes párt! 

 

 

Kedveld a Platón Párt Facebook oldalát! https://www.facebook.com/platonpart  

Így nem maradsz le az új cikkeinkről sem. 

http://www.platonpart.hu/
http://www.facebook.com/platonpart
mailto:platonpart@gmail.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticiok.com%2Fpeticio_az_erenyes_partokert&h=ATP1iBPgbagy8OcFHjfp1WShNkXo3JVWLrLB5dHvWPJRyabbQo3Rg9_Xav3k-usbudIYfX1axg69888S--MxVLEl9Yj9cNvzSBFNIaQNsBLfIaQMd8_v1xFKGNFcpInNvMXeAO4oSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticiok.com%2Fpeticio_az_erenyes_partokert&h=ATP1iBPgbagy8OcFHjfp1WShNkXo3JVWLrLB5dHvWPJRyabbQo3Rg9_Xav3k-usbudIYfX1axg69888S--MxVLEl9Yj9cNvzSBFNIaQNsBLfIaQMd8_v1xFKGNFcpInNvMXeAO4oSw
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticiok.com%2Fpeticio_az_erenyes_partokert&h=ATP1iBPgbagy8OcFHjfp1WShNkXo3JVWLrLB5dHvWPJRyabbQo3Rg9_Xav3k-usbudIYfX1axg69888S--MxVLEl9Yj9cNvzSBFNIaQNsBLfIaQMd8_v1xFKGNFcpInNvMXeAO4oSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticiok.com%2Fpeticio_az_erenyes_partokert&h=ATP1iBPgbagy8OcFHjfp1WShNkXo3JVWLrLB5dHvWPJRyabbQo3Rg9_Xav3k-usbudIYfX1axg69888S--MxVLEl9Yj9cNvzSBFNIaQNsBLfIaQMd8_v1xFKGNFcpInNvMXeAO4oSw
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VAN ERÉNY! 

Ígért remény helyett garantált erény! 
Ígéretek százai helyett erénygaranciákat adunk az Alapszabályunkban, és jogállami reformot kínálunk. 

 

2018: győzzön az erény, ne az erő! 
Ha egy politikai erő a törvényhozást is és a Kormányt is uralja: újra önkény lesz. Kisebbségi Kormányt! 

 

106 Jedit az Országgyűlésbe! 
93 pártlistás pártkatona mellé az egyéni képviselői helyeken a 106 választókerületben független nyerjen! 

 

A változás Te vagy! Legyél Jedi! 
Ha erényes vagy, legyél független képviselő! 500 aláírással jelöltetheted magad. 750.000 Ft/hó a fizetés. 

 

Erényes pártfüggetlen Miniszterelnököt! 
A 106 egyéni választókerületben függetlenek nyernek: ők pártkatona miniszterelnököt nem választanak. 

 

Egyetértést a Feltétlen Kizáró Okban! 
Ne szavazzunk olyan pártra, ami az alapszabályában nem rögzíti a közpénzek nyilvánossá tételét! 

 

Győzzük le az Erkölcsi Igénytelenséget! 
Legyenek erkölcsi elvárásaink is a pártok iránt! Az erénygaranciákat nem biztosító pártok méltatlanok. 

 

Egy reformot kínálunk: Jogállamit. 
Nyolc hatalmi ág önállósága és függetlensége kell abszolút hatalom helyett az önkényuralom ellen. 

 

Bevonó erényes nemzeti kormányzás. 
Nem akarunk uralkodni. Széleskörű társadalmi vitát akarunk erényes pártokkal, civilekkel, tudománnyal. 

 

 

VAN ERÉNY! 

http://www.platonpart.hu/
http://www.facebook.com/platonpart
mailto:platonpart@gmail.com
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NEMZETEGYESÍTŐ STRATÉGIA 

Az ERÉNY a várt nemzetegyesítő ideológia. Minden épeszű és éperkölcsű társadalmi réteg számára kívánatos, 

hogy a politikusok a munkájukat hivatásként végezzék, azaz ne a saját, hanem a polgárok javát keressék. 

Amíg ez nem teljesül, addig ellopják a közös pénzünket, a közpénzt; elnyomás és önkény lesz. Meg kell 

határoznunk azokat a közös nemzeti elveket, amik pártszimpátiától és társadalmi rétegtől függetlenül minden 

épeszű és éperkölcsű magyarnak vonzóak lehetnek. Meg kell találnunk a közerkölcsöt. Közerkölcs nélkül nincs 

nemzet. Meg kell találnunk a közös nevezőt 2018-ig, amiben magyarként mind egyetértünk. Ebben igyekszik 

élen járni a Platón Párt. 

A Platón Párt szerint nemzetünk egysége és jogállami túlélése érdekében az alábbiakat kell tennünk a 

kormánypárti önkényuralom és egy ellenzéki önkényuralom elkerüléséhez: 

1. Tételesen nyilvánossá kell tenni az Állam bevételeit, hogy a nemzet tisztában legyen saját bevételeinek 

alakulásával, forrásaival. A nemzet enélkül nem ismeri a jövedelmét. 

2. Tételesen nyilvánossá kell tenni az Állam kiadásait, azaz a közpénz felhasználását, hogy a nemzet 

ellenőrizhesse, hogy az állami szereplők hatékonyan használják-e fel a közös pénzünket. A nemzet enélkül 

nem ismeri a kiadásait.  

3. Azonnal meg kell kezdeni az egészségügy reformját a megfelelő szakpolitikai egyeztetések után annak 

érdekében, hogy a nemzetről eltávolítsuk a testi béklyót, ami a nemzet feletti önkényes uralkodást segíti. 

Beteges embereket könnyű elnyomni. 

4. Azonnal meg kell kezdeni az oktatásügy reformját a megfelelő szakpolitikai egyeztetések után annak 

érdekében, hogy a nemzetről eltávolítsuk a testi béklyót, ami a nemzet feletti önkényes uralkodást segíti. 

Műveletlen embereket könnyű elnyomni. 

5. Támogatni kell a magyar családokat abban, hogy a jövő generációja ne erénytelenséget, mohóságot, 

mértéktelenséget, kivagyiságot, megfélemlítést, elnyomást hozzon magával, hanem mértékletességet, 

igazságosságot, bátorságot és bölcsességet. Azaz erényt. Ilyen családokból erényes politikusok kerülnek 

majd ki, akik biztosítják nemzetünk túlélését. 

6. A 2018-as választáson az egyéni képviselőkre történő szavazáskor mind a 106 egyéni választókerületben 

pártkatonák helyett erényes független képviselőket (Jediket) kell az Országgyűlésbe juttatnunk. Ezzel 

visszaállítható a Törvényhozó hatalmi ág függetlensége és a helyi érdekképviselet. Azaz megmenthető a 

képviseleti demokrácia. Így törhető le a pártokrácia és a szervezett közpénz-bűnözés. Független 

képviselőkkel. Új Széchenyikkel. Lehetsz Te is Jedi! 

7. A 2018-as választáson a pártlistára történő szavazáskor soha többé ne szavazzon senki olyan pártra, ami 

nem biztosítja a Társadalmi Szerződésben rögzített erénygaranciákat az alapszabályában. Az ilyen 

pártok bűpártok, mert felróható módon magukban hordozzák az önkény és a korrupció csíráját 

(szándékosan vagy gondatlanul). Csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak bűnpártokra, mert nekik 

nincsenek erkölcsi elvárásaik a pártjuk iránt. Egy erényes pártnak nincs vesztenivalója az erénygaranciák 

alapszabályban történő rögzítésével.  

8. Erkölcsi felismerést kell előidéznünk, és végre el kell kerülnünk a cseberből vederbe helyzetet. 

9. A társadalmilag érzékeny és megosztó ügyeket az erény és az emberi méltóság alapján zajló társadalmi 

érdekegyeztetés során kell nyugvópontra hozni. Valódi képviseleti demokráciában. Jogállamban. 

Kelt: Kecskemét, 2017.11.18. 

 

 dr. Reketyei Szilvia dr. Vázsonyi Miklós 

 Elnök Alelnök 

http://www.platonpart.hu/
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Társadalmi szerződés 

amely létrejött egyrészről a PLATÓN PÁRT  

képviseli:     dr. Reketyei Szilvia, Elnök 

székhelye:     6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40. 

adószáma:    18876756-2-03 

nyilvántartásba vételi száma: 03-02-0003613 

email címe:     platonpart@gmail.com 

  honlapja:    http://www.platonpart.hu  

(a továbbiakban Párt), valamint a MAGYAR NEMZET MINDEN ÁLLAMPOLGÁRA  

(a továbbiakban Polgárok), együttesen Felek 

között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

1. Alapvetés 

 

1.1. Tekintettel arra hogy a Polgárok kollektíve nem lehetnek együttesen ügyleti 

alanyai egy szerződésnek, így e Társadalmi szerződés jogilag egy egyoldalú 

kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozat a Párt részéről a Polgárok 

javára és a Polgárok érdekében, nemzetünk jogállami túlélése érdekében. 

1.2. A Párt vállalja, hogy e jognyilatkozatba foglalt kötelezettségvállalásait az 

erényes politizálás szellemében rendíthetetlenül betartja és betartatja. 

1.3. E jognyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalások a Párt Alapszabályában is 

jelen vannak, így megszegésük esetén az illetékes ügyészségtől bárki kérheti 

a Párt Alapszabály szerinti működésének törvényességi hatósági ellenőrzését, 

és jogsértés esetén követelheti a jogszerű állapot helyreállítását vagy annak 

elmaradása esetén a Párt megszüntetését (a párt törvény 2. § (5) alapján). 

 

2. A Párt kötelezettségei 

 

2.1. A Párt Magyarországon elsőként erénygaranciákat biztosít azért, hogy a 

hatalmi elitnek ne csak jogai, hanem kötelezettségei is legyenek a Polgárok 

irányába, továbbá a korrupció és személyi kultuszú zsarnoki önkény 

felszámolhatósága érdekében, valamint jövőbeli újbóli kialakulásuk 

megakadályozása céljából. A Párt az erényt nemcsak ígéri, hanem garantálja is. 

2.2. A Párt e szerződésben és az Alapszabályában kötelezettséget vállal arra, hogy a 

következő erénygaranciákat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 

megalakulásától kezdve folyamatosan biztosítja: 

2.2.1. A Párt tagjai hivatási esküt tesznek a Párthoz történő csatlakozásuk előtt 

(Iusiurandum Platonicum: Platóni Eskü): 

mailto:platonpart@gmail.com
http://www.platonpart.hu/
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Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat! 
A polgárok szolgálatába állítom ma magamat.  

Hivatásként tekintek a politikai pályára, 
gyengeerkölcsűeket nem engedek a tájára.  

Saját érdekeimet mindvégig háttérbe szorítom, 
tudásom legjavát az országom javára fordítom.  

Erényes életemmel követendő példát állítok, 
vagyon helyett mértékletes életet áhítok.  

A bölcsesség szeretetével képzem az elmémet, 
a bátorság erejével védem meg a gyengéket.  

Igazságos törvényeket hozok a nemzet javára, 
megoldást találok a hazám minden bajára.  

Ha módom is lesz a bűnre, nem élek vele, 
mert az az erkölcstelenek ismertető jele.  

Amennyiben a polgárok velem elégedetlenek, 
engem a hatalomból azonnal leléptethetnek.  

Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat! 
Nemes cél szolgálatába állítom hatalmamat.  

Ám ha eskümet a jövőben mégis megszegném, 
legyek átkozott és a pokolban vesszek én!  

2.2.2. A Párt karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami 

támogatások teljes összegéről. Ennek menetét a Párt Szervezeti és Működési 

Szabályzata rögzíti. 

2.2.3. A Párt egyéni képviselői a saját egyéni választókerületük szavazói által 

bármikor visszahívhatóak. Ennek menetét a Párt Szervezeti és Működési 

Szabályzata rögzíti. 

2.2.4. A Párt pártlistás képviselői országos szintű szavazói kör szavazása által 

bármikor visszahívhatóak. Ennek menetét a Párt Szervezeti és Működési 

Szabályzata rögzíti. 

2.2.5. A Párt a honlapján haladéktalanul nyilvánossá teszi minden számláját, 

szerződését, partnerét, támogatóját, pénzügyi jeletéseit, könyvelését. 
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2.2.6. Olyan vállalkozás, amelyben a Párt tagja vagy annak hozzátartozója vezető 

tisztségviselő, tag, tulajdonos, vagy abban meghatározó befolyással 

rendelkezik, nem indulhat állami megrendeléseken, állami tendereken, 

közbeszerzéseken, sem EUs vagy hazai pályázatokon. 

2.2.7. A Párt képviselői képviselővé választásuk után haladéktalanul és évente 

vagyonnyilatkozatot tesznek. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozata 

nem fedi a valóságot, a képviselő kártérítés terhe mellett lemondásra 

kötelezett. 

2.2.8. A Párt vállalja a nemzetközi korrupcióellenes átvilágításokat. 

2.2.9. A Párt garantálja, hogy a képviselőit a törvényhozói döntéshozatal során 

nem utasítja (Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés értelmében). 

2.2.10. A Párt biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a Párt tagja megszakítás 

nélkül legfeljebb négy évig lehet. Ez nem zárja ki, hogy e tag a megszakítás 

után újra miniszterelnök legyen. 

2.2.11. A Párt biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két 

kormányzati ciklusig működhet, ezt követően ellenzékbe vonul. Ez nem 

zárja ki, hogy a megszakítás után újra kormánypártként működhessen. 

2.2.12. A Párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. 

2.2.13. Ha a Párt képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének 

(100+ pártképviselő esetén), akkor a Párt visszahívja annyi képviselőjét, 

amennyi ahhoz szükséges, hogy a Párt ne legyen abszolút többségben. 

 

2.3. A Párt kormányra kerülése esetére ezúton és az Alapszabályában kötelezettséget 

vállal arra, hogy az alábbi társadalmi területekre kiemelt figyelmet fordít: 

2.3.1. Általános elvként a Párt az erényesség elveit követi a legfőbb erkölcsi jóra 

való törekvésével. Az erény a Párt politikai filozófiájának alapja. Az erény 

egy nemzetegyesítő ideológia, minden társadalmi réteg számára kívánatos. 

2.3.2. A Párt kiemelten kezeli az egészségügy területét, megszabadítva ezzel a 

nemzetet a testi béklyójától. 

2.3.3. A Párt kiemelten kezeli az oktatás területét, megszabadítva ezzel a 

nemzetet az intellektuális béklyójától. 

2.3.4. A Párt kiemelten kezeli a nemzeti identitás és szuverenitás területét, 

hosszú távon biztosítva ezáltal a magyar nemzet fennmaradását. 

2.3.5. A Párt kiemelten kezeli a családok támogatását, amelyben a férfi és a nő 

életre szóló elhatározását támogatja abban, hogy gyermekeket vállaljanak. 

 

2.4. A Párt e szerződésben és az Alapszabályában kötelezettséget vállal arra, hogy 

kormányra kerülése esetén az alábbi további intézkedéseket is garantálja: 

2.4.1. A Párt önként és proaktív módon biztosítja a közpénz felhasználása 

módjának ingyenes, tételes és azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig. 
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2.4.2. A Párt bevezeti a köztársasági elnök népszavazás útján való választását. 

2.4.3. A Párt megteremti a független tömegtájékoztatás jogállami feltételeit, és 

megszünteti a politikai befolyást a közmédiára. 

2.4.4. A Párt a törvényhozó, a végrehajtó, az igazságszolgáltatási és a köztársasági 

elnöki hatalmi ágak függetlenségét növelő intézkedéseket tesz a 

jogállamiság visszaállítása érdekében. A Párt küzd az elnyomás ellen. 

2.4.5. A Párt a nemzetünk helyét az Európai Unióban képzeli el, a felvilágosult 

nyugati kultúra részeként, és elítéli a despotikus, tekintélyelvű, személyi 

kultuszú, elnyomó, diktatórikus, totalitárius, zsarnoki rendszereket. 

2.4.6. A Párt tartózkodik a vallással való összefonódástól, és tudományos 

alapokra helyezi működését. Ettől függetlenül az Alaptörvény szellemében a 

Párt elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, és tiszteletben tartja 

a vallásszabadságot a jog által megkövetelt határokig, ám elutasítja a 

jogsértésre irányuló vallások mindegyikét, ahogy általában a jogsértést is. 

2.4.7. A Párt a korábbi rendszerekkel szemben nem a kormányt vagy az államot 

tekinti legfőbb szuverénnek, hanem a nemzetet, mint egységet, azaz a 

Polgárok által alkotott kollektívát. Ennek megfelelően a Kormány és az állam 

egy alárendelt szerepben a társadalom jószolgálatára köteles, és nem a saját 

érdekeinek kiszolgálására vagy a társadalom uralására, pláne nem 

elnyomására, vagy kizsákmányolására. A Párt visszaállítja a politika hivatás 

jellegét, erényt visz a közéletbe, megszünteti a maffia befolyását a politikára. 

2.4.8. A Párt a korábbi rendszerek értékes intézkedéseit és vívmányait 

megtartja, és ráfordul a jogállami demokratikus útra, leépíti a kialakult 

zsarnoki elnyomó totalitárius rendszert, megtisztítja a politikai hivatást az 

erkölcstelen kisebbségtől, és a társadalamat tévútra terelő erénytelen elittől. 

2.4.9. A Párt a magyar nemzetet, mint egységet képviseli. Ideológiája az erény. 

 

3. Záró rendelkezések 

3.1. E jognyilatkozat keletkezése napján lép hatályba. 

3.2. E jognyilatkozat visszavonásig vagy új verzió hatályba lépéséig marad hatályban. 

3.3. E jognyilatkozat tartalmára bárki javaslatokat tehet a Párt Elnökségénél. A 

javaslatokat a Párt megfontolja, indokolt esetben e jognyilatkozatba foglalja. 

3.4. A Polgárok azzal fejezik ki egyetértésüket és hozzájárulásukat e Társadalmi 

szerződéshez, hogy a pártlistán a PLATÓN PÁRT-ra szavaznak. A Párt nem kéri, 

hogy az egyéni jelöltek esetében a jelöltjére szavazzanak. Ehelyett 106 erényes, 

független képviselőt preferálna a Parlamentben a helyi népképviselet érdekében. 

Kelt: Kecskemét, 2017.11.18. 

 

 dr. Reketyei Szilvia dr. Vázsonyi Miklós 

 Elnök Alelnök 
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Hitvallás 

„A jó emberek politika-kerülésének az az ára, hogy hitványabb 

emberek uralkodnak felettük.” (Platón). A politika egy erkölcsi 

hivatás. Erénytelen és mértéktelen pártkatonák helyett erényes 

és mértékletes képviselőket kell a Parlamentbe juttatni. Ez az 

erényes össznemzeti politizálás alapja. A közjó alapja. 

 

Az erény pártja 

Politikánk sarokkövei a négy fő erkölcsi erény: Igazságosság, 

Mértékletesség, Bátorság, Bölcsesség. Nem jobb vagy bal oldal 

kell, hanem erény kell. Erénygaranciákkal és jogállamisággal. 

 

Társadalmi szerződés 

Első és egyedüli pártként társadalmi szerződésben garantáljuk 

többek között az alábbi erénygaranciákat: 

 Pártunk tagjai (így a leendő képviselőink is) hivatási esküt 

tesznek (a platóni esküt), csakúgy, mint az orvosok. 

 Politikusaink bármikor visszahívhatóak a szavazók által, 

minden választókerületben és a pártlistáról is. 

 Nem indulhat olyan vállalkozás állami tendereken, 

közbeszerzéseken, hazai és EUs pályázatokon, amelyikben a 

pártunk tagja vagy hozzátartozója tulajdonos vagy vezető 

tisztségviselő, vagy kapcsolt vállalkozásban így érintett.  

 A pártoknak járó állami támogatásokról karitatív célokra 

lemondunk. Már önmagában azzal, hogy a többi párt ezt nem 

teszi, felfedik a közpénzhez való hozzáállásukat. 

 Önként átláthatóvá tesszük a pártunk szerződéseit, számláit, 

támogatóit, pénzügyeit, partnereit, képviselőink vállalkozásait. 

 Vállaljuk a korrupcióellenes átvilágításokat, egyezményeket. 

 Önkéntes vagyonnyilatkozataink hitelesek. 

 A törvényhozás során a pártunk a képviselőinket nem utasítja 

(lásd Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés). 

 Képviselőink nem alkalmazhatnak hozzátartozókat. 

 

Programunk 

Azt képviseljük, hogy az ország vezetése és a törényhozás nem 

egyetlen párt dolga (a jelenleg kialakul helyzet aberrált, és 

zsarnokilag irányított). A Parlament azért van, hogy a bejutott 

pártok és független képviselők mindegyike részt vehessen a 

törvényhozásban saját erkölcsi és szakmai meggyőződése szerint. 

Hisszük, hogy erényes képviselők minden helyzetben a nemzet 

számára optimális döntéseket tudják meghozni. Emiatt előre 

önkényesen nem hirdetünk országmegváltó programot. Az alábbi 

alapelveket azonban mindenképpen képviselni fogjuk, 

amennyiben bejutunk a Parlamentbe: 

 Az Állam önként biztosítsa a közpénzek teljes, ingyenes és 

feltétlen átláthatóságát az utolsó forintig, elektronikusan. 

 A valódi jogállamiságot az Állam állítsa vissza, és válassza le 

az erénytelen maffia-dinasztiákat a politikáról és a közpénzről. 

 Az Állam tudományos igazságok kérdésében (pl. K+F 

pályázatok, egyetemi autonómia, ítéletek logikussága) ne 

foglalhasson állást (lásd. Alaptörvény X. cikk (2) bekezdés). 

 Az egészségügy és az oktatás kardinális fontosságú az 

egészséges, és a hatalmi önkény ellen ellenállni tudó értelmes 

és alkotó polgárok biztosítása érdekében, fennmaradásunkhoz. 

 A rendőrség ne a pártállamot, hanem a közérdeket szolgálja. 

 Történjen meg Magyarország erkölcsi felismerése és 

megújulása a bűnös politikusok családi elszámoltatásával. 

 Őrizzük meg a magyar nemzet szuverenitását, értékait, 

kultúráját, ám maradjunk az EU építő és hasznos tagja. 

 Szűnjön meg a politika orwelli befolyása a médiában és a 

közéletben, és érvényesülhessenek a civil szervezetek. 

 

Céljaink 2018-ra 

 Szeretnénk elérni, hogy 2018-ban mind a 106 egyéni 

választókerületben pártokkal kapcsolatban nem álló, független 

és erényes jelölt nyerhessen pártkatona helyett. Ezzel 

visszaállítható a törvényhozás függetlensége 106:93 arányban. 

 Szeretnénk mind a 106 egyéni választókerületben pártjelöltet 

is állítani, de nem a 106 egyéni képviselői poszt elnyerése miatt, 

hanem azért, hogy a maradék 93 pártlistás helyre országyűlési 

képviselőket delegálhassunk, és elveinket az országos 

pártpolitikában is képviselhessük, a Parlamentben. 

 Szeretnénk visszaállítani a politikai hivatás becsületét, és 

megmutatni, hogy VAN ERÉNY a politikában. 

 

Legyél független képviselő! 

Ha erényes ember vagy, 2018-ban indulj függetlenként a 

választáson! 500 aláírással jelöltetheted magadat. Hisszük, hogy 

a Parlamentben nem erénytelen pártkatonákra van szükség, 

hanem erényes polgárokra. Te vagy egy erényes Magyarország 

kulcsa. A változás, amit az országban elvárnál, Te magad vagy.  

 

Szavazz független képviselőre és a PLATÓN PÁRT-ra! 

2018-ban egy egyéni jelöltre is és egy pártra is kell majd szavazni. 

 Lekenyerezett pártkatona helyett szavazz független jelöltre az 

egyéni listán! Egy pártkatona nem a Te érdekeidet képviseli, 

hanem a sajátját és a pártvezetését. Ám egy független, erényes, 

tisztességes jelölt nincs kitéve a pártérdekeknek, így egy 

pártoktól független képviselő a választókerületének polgárait 

képviselheti a törvényhozásban. Így elkerülhető a pártvezérelt 

zsarnokság, ami jelenleg tartósan mérgezi a hazai közérdeket. 

 A pártlistáról pedig a PLATÓN PÁRT legyen a választásod! 

Egyedül mi kínálunk erénygaranciákat. Ott a helyünk. 

 

Csatlakozz! 

Nagy szükségünk van országgyűlési képviselő-jelöltekre (az 

országos pártlista állításához), aktivistákra (az országos 

terjeszkedés érdekében és a 2018-as választások tisztaságának 

biztosítása érdekében) és háttérműhely szakemberekre (a 

szakértői politizáláshoz és a párton belüli minőségbiztosításhoz). 

Egy politikai start-up vagyunk. A termékünk az erényes 

politikus. Ebben vagyunk a legjobbak. VAN ERÉNY! 

 

Tájékozódj! 

Látogass el még ma a www.platonpart.hu honlapunkra és a 

facebook.com/platonpart közösségi oldalunkra is. Nézd meg a 

videóinkat és egyéb posztjainkat. Oszd meg őket! Végül hallgass 

a józan eszedre, és az erkölcsös szívedre. Biztatunk arra, hogy ne 

szavazz szélsőséges vagy radikális pártra (tanulj a múltból), és 

ne vegyél részt erőszakos zavargásokban. Legyél erényes! Csatla-

kozz az erény pártjához! Számítunk rád. Számíthatsz ránk. 

“Az erényes ember a legcsodálatosabb 

élőlény. Ám ha eltávolodik az 

igazságosságtól, akkor a legveszedelmesebb 

vadállat. Mert a felfegyverzett 

igazságtalanságnál nincs veszedelmesebb.” 
(Arisztotelész) 


