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Tisztelt Erényes Polgár!
VAN ERÉNY! Évente könyvkötetbe szedjük cikkeinket azok számára, akik
kordokumentumként megőriznék a munkásságunk írásbeli gyümölcseit.
Megtiszteltetés számunkra, ha valaki beleolvas. Politikai nézeteinket leginkább
cikkek sokaságával tudjuk átadni. Hisszük, hogy az erény útja a helyes út.
Örömmel vesszük, ha visszajelzéseket, konstruktív kritikákat kapunk.
2019.01.14.
Tisztelettel a Platón Párt minden tagja nevében,
dr. Reketyei Szilvia, Elnök
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Újévi köszöntő 2018
2018.01.03.
“A jó idők puhány embereket hoznak.
A puhány emberek nehéz időket hoznak.
A nehéz idők nagyszerű embereket hoznak.
A nagyszerű emberek jó időket hoznak.”
https://www.facebook.com/platonpart/videos/382006055579104/
Újévi köszöntő 2018-ra. VAN ERÉNY!
Tisztelt erényes magyarok!
Erkölcsi tehertétel a mai politikai elit
nemzetünk hátán. Súlyos erkölcsi
tehertétel. A mai politikai vezetők nem
alázatot és erényességet hoztak
magukkal a szülői háztól, hanem
hatalomvágyat, mohóságot,
igazságtalanságot, mértéktelenséget,
elnyomást és félelemkeltést.
Buta, szegény és beteg népet alkottak.
Akiken könnyű uralkodni. Bekebelezték a médiát és az összes hatalmi ágat. A politikai erkölcstelenség
mintapéldája a magyar példa. Épeszű és éperkölcsű ember nem szeretné, ha egy maffiaállam vezetné
keresztül az országunkat a közelgő kihívásokon.
Arra vágyunk, hogy tisztességes, mértékletes, igazságos, átlátható, szakmai és bevonó legyen a politika.
Egy erényes államra vágyunk. Egy jobb államra. Egy jogállamra. Ahol a politikusok a munkájukat
hivatásként végzik. Ahol nem gyengeerkölcsűek és morális rongyemberek kapnak vezető pozíciókat,
hanem erkölcsi és szakmai példaképek.
Látszólag azonban nincs életképes alternatíva. Az ismert ellenzéki pártok ugyanúgy bűnpártok, mint a
Fidesz és a KDNP. Egy párt akkor bűnpárt, ha nem vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában. Ekkor
ugyanis felróható módon hordozza magában az önkény és a korrupció csíráját. Teljesen mindegy, hogy
szándékosan vagy gondatlanul. Ha bűnpártra szavazunk, akkor mi is felelősek vagyunk az önkény és a
korrupció kialakulásáért.
A Platón Párt nevében arra kérünk Téged, hogy ne legyél erkölcsi igénytelen! Legyenek erkölcsi és
jogállami elvárásaid azzal a párttal szemben, amire szavazol! Igenis várd el, hogy az a párt, aminek
szavazatoddal bizalmat adsz, vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában! Igenis legyen önkorlátozó,
átlátható, jogilag számonkérhető, és biztosítsa a képviselői bármikori visszahívhatóságát.
2018-ban 4 év után ismét szavazhatunk. Egy pártlistára és egy egyéni jelöltre fogunk szavazni.
Pártlistákról 93 képviselő, egyéni jelöltként pedig 106 képviselő fog az Országgyűlésbe jutni. Ez a 199
ember fog az elkövetkezendő 4 évben törvénykezni felettünk. Akik bűnpártokat támogatnak
szavazatukkal, azok azt hiszik, hogy erkölcs, erények és erénygaranciák nélkül is lehet jól vezetni egy
országot.
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Nagy bajban vagyunk tehát.
Van azonban egy nagyon fontos jó hírünk is. Mégpedig az, hogy a bűn a butáké. A bűn a butáké, hiszen a
maffiaállamban a buta emberek érvényesülnek. Azok, akik tisztességes úton nem tudnának
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.
A Fidesz és a KDNP kiválóan ért ahhoz, hogy felkutassák az országban a hozzájuk hasonló
erényteleneket, és felkínálják nekik a bolondok boldogságát. A pénzt és a hatalmat. Méghozzá a
közpénzből. A mi pénzünkből. A bolondok boldogságára vágyó erkölcsi és észbeli fogyatékosok pedig
kapva kapnak az alkalmon. Ezek a közpénzből kitartottak és nyeretlen kegyencek hirtelen államtitkárok,
bírák, ügyészek, médiamogulok, iskolaigazgatók, közbeszerzés-mágnások, hatósági főosztályvezetők,
igazgatók és igazgatóhelyettesek,
egyetemi rektorok és kancellárok, állami vállalatok vezetői lehetnek, új kamu pártokat alapíthatnak nagy
kezdő momentummal, szerepelhetnek a médiában, stb.
A Platón Párt egy egyedülálló kezdeményezés. Az önkorlátozás, az átláthatóság, a visszahívhatóság és a
jogi számonkérhetőség maximumát kívánjuk nyújtani. A Platón Párt az első párt, ami már alapításától
kezdve az alapszabályában vállalja az erénygaranciákat. Ezek az erénygaranciák a jogállamiság zálogai. A
korrupció és az önkény ellenszerei. Azzal, hogy az erénygaranciákat már alapításunk óta az
alapszabályunkban vállaljuk, történelmet írtunk, és politikiai innovációt hajtottunk végre. Mivel ezek
után már nemcsak bűnpártra lehet szavazni.
"A kezdet a munka legfontosabb része." Mondta Platón, akinek nevéhez az erkölcsi erények politikai
fontosságának artikulálása fűződik.
Van egy építő javaslatunk a 2018-as választásra. Mi nem azt kérjük, hogy ránk szavazz.
Arra kérünk, hogy az egyéni képviselő esetében szavazz pártérdekektől mentes független jelöltre
pártkatona helyett. Olyan független jelöltre, aki biztosítja a szavazók általi bármikori visszahívhatóságát.
Az ilyen független képviselők a sötét oldal elleni harc Jedijei. Pártkatonákból soha nem lesz új Széchenyi.
Független képviselokből még lehet.
Ehhez arra van szükség, hogy az erényes emberek erőt vegyenek magukon, és induljanak független
jelöltként 2018-ban. Bárki lehet egyéni képviselőként országgyulési képviselő. 500 aláírást kell csak
tavasszal összegyujteni hozzá. Könyörögve kérjük az erényes embereket, hogy induljanak független
képviselőként, hogy ne csak pártkatonára lehessen szavazni, hanem legyen remény az erényre is.
Lehessen visszahívható független képviselőre is szavazni.
Jelenleg ez a leghatékonyabb módszer a pártokrácia letöréséhez és a jogállam visszaállításához. Ekkor
lesz ugyanis független a Kormány és a törvényhozás.
Te is lehetsz Jedi! Ne feledd! A bátorság a legfontosabb erény, hiszen ez teszi lehetővé a többi erény
tanúsítását, amikor azokra szükség van. Dante szerint a pokol legmélyebb bugyrai azoknak vannak
fenntartva, akik egy erkölcsi válság esetén tétlenek maradnak.
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2018-ban a sötét oldalt kell legyőznünk. Elsősorban magunkban, másodsorban a szavazófülkékben. A
bűn a butáké, az erény a miénk.
Tao Te King szavaival:
"A vezéreket és királyokat
ledöntik, ha nem példaképek.
Ezért az önjelölt vezérek és királyok
helyükön nem szilárdok."
Ezzel az üzenettel kívánunk erényes új évet és jogállamot!
Halvány csillagként hazánk egén,
Megmutatjuk, bármilyen kemény:
VAN ERÉNY!
Az erény legyen veletek!

27 képviselő
2018.01.05.
"Segíts elérni mások céljait, így Te is eléred a sajátodat!" - Les Brown
https://www.facebook.com/platonpart/posts/382393082207068
Nagy feladat vár még ránk ahhoz,
hogy tavasszal országos listát tudjunk
állítani a választáson (és így rajta
lehessünk a szavazólapon pártként).
Ehhez legalább kilenc megyében és a
fővárosban - legalább huszonhét
egyéni választókerületben önállóan
jelöltet kell tudnunk állítani. Három
hónapunk van rá.
Segíts az erényes politika ügyének!
Kétféleképpen is teheted:
1) Lehetsz Te is a Platón Párt
országgyűlési képviselőjelöltje. 500
ajánló aláírását kell csak összegyűjteni hozzá a lakóhelyed szerinti egyéni választókerületben majd
tavasszal.
2) Ajánld ismerőseidnek a kezdeményezésünket megosztásokkal, és segíts nekünk az ország bármely
tájáról képviselőjelöltet találni, aki tenne az erényes politika ügyéért!
Mozgósítanunk kell az erényes embereket, akik a pártpolitizálásban tennének egy erényes jogállamért.
Kell egy erényes párt is az Országgyűlésbe, amelyik erénygaranciákat vállal az alapszabályában!
Jelenleg ugyanis csak bűnpártok vannak az Országgyűlésben, amik nem vállalnak önkorlátozást,
átláthatóságot, visszahívhatóságot, jogi számonkérhetőséget, azaz nem biztosítják azokat az
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erénygaranciákat, amik a Platón Pártot egyedivé teszik. Emiatt ezek a bűnpártok felróható módon
hordozzák az önkény és a korrupció csíráját. Mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul. Fertőzöttek,
és a védőoltást nem hajlandóak felvenni. Mi már születésünktől kezdve élvezzük a védőoltás védelmét,
mivel alapításunk óta vállaljuk az alapszabályunkban az erénygaranciákat. Mivel a létesítő okiratunkban
tesszük ezt, ezért jogilag is számonkérhetőek vagyunk. Ha megszegnénk a létesítő okiratunkat, akkor
bárki kérhetné az ügyészségen a jogellenes állapot megszüntetését, és végső soron a pártunk
felszámolását. Értékeld ezt az innovációt! Segíts, hogy harcolhassunk a keleti mintájú diktatúra ellen!
Segíts, hogy megvalósíthassuk a jogállami reformunkat!
A Platón Pártból a képviselőinket nem egyéni jelöltként, hanem a pártlistáról szeretnénk bejuttatni az
Országgyűlésbe. Az egyéni jelöltek esetében ugyanis véleményünk szerint pártérdekektől mentes
független jelölteknek kell nyerniük a képviseleti demokráciához. Így a 106 egyéni képviselői helyért folyó
versenyben mi nem játszunk. Mi a 93 pártképviselős helyért folytatot versenyben játszunk. Ehhez fel kell
mutatnunk 27 képviselőjelöltet.
Segítst! Sok aktív ember segítségére van szükségünk, hogy a végén összeálljon legalább 27
képviselőjelölt legalább 9 megyében és a fővárosban. Köszönjük a megosztásokat!
Az erény legyen veletek!

Mozdonyvezetők pávatánca
2018.01.11.
“Zsenialitás és erény sokkal inkább található meg szürkébe öltözve, mint pávatollak ragyogásában.” Van Wyck Brooks
https://www.facebook.com/platonpart/posts/384408425338867
(Videó alul!) Készülj fel a legdurvább politikai pávatáncra a választásokig! Díszpinty kirakati pártkatona
miniszterelnök-jelöltek küzdenek a közpénzért folytatott harcbeli túlélésért a bűnpártok színeiben. Sok
jelölt még saját maga sem tudja, hogy amit képvisel, az a korrupció és az önkény csírájának melegágyba
ültetése. Gaz magjait vinné a melegágyba. Olyan ez, mint amikor egy arctámadó támadása után egy
Alien petéjét hordozó naiv űrhajós azt képzeli, hogy belőle nem fog kikelni a veszedelem. Így aztán nem
árulja el, hogy valóban mit képvisel. Mutatja a szépet, amíg lehet. Kirúgott apuci, sanyarú gyermekkor,
pártvezérek ölelkezése, gyengék elszántsága, satöbbi. Az ÉRZELMEIDRE apellálnak. Ez a pávatánc része.
Teljes bizonyossággal nem zárható ki, hogy nem előre eltervezett és időzített színjáték mind. Sokan
pedig fenntartások nélkül bekajálják a maszlagot. Nem néznek a színfalak mögé. Nem értik, hogy egy
bűnpárt bármit elkövet a siker érdekében.
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A bűnpártok mind kötött pályán
mozognak. Előre le vannak fektetve
azok a sínek, amiken haladhatnak.
Ugyanis nem vállalnak önkorlátozást,
nem biztosítják a képviselőik
visszahívhatóságát, nem átláthatóak,
és jogilag nem számonkérhetőek. A
közpénzcsapok közül lehet, hogy
egyet-kettőt elzárnak, de tudják jól:
ha nem az összes közpénzcsapot
zárják el, akkor marad még olyan,
amin keresztül vedelhetik a
pénzünket. Ezért mindent bevetnek,
Tankönyvi precizitással.
Csakúgy, mint a páva, amikor
közösülni akar. Bármit bevet az
érzelmekre hatva, csak nyerjen. Itt az
észérvek nem működnének, hiszen
észérv nem szól amellett, hogy ő mit
akar, és az adott célra éppen ő a
megfelelő.
A Platón Párt az első és egyetlen párt,
ami az önkorlátozás, átláthatóság,
visszahívhatóság és jogi
számonkérhetőség érdekében
erénygaranciákat vállal az
alapszabályában. Egyedül mi képviseljük, hogy az egyéni jelöltek esetén nem pártkatonára kell szavazni,
hanem független jelöltre. A pártlistán úgyis a Fidesz győz, és úgysem lesz ellenzéki összefogás a bűnpárti
magánérdekek miatt. Így az egyéni jelölteken múlik, hogy lesz-e jogállam. Ha 106 független képviselő
kerül az Országgyűlésbe a 93 pártkatona mellé, akkor lesz. Ha nem, akkor nem.
A bűnpártok mivoltát megmutatja, hogy még a felkéréseink ellenére és a jelenlegi súlyos erkölcsi
válságban sem vállalnak erénygaranciákat. Térj végre észhez, és ne szívass meg újra egy egész országot
azzal, hogy bűnpártra és annak képviselőjére szavazol! Csak mert bedőlsz a pávatáncnak... Ne legyél
erkölcsi igénytelen! Várd el, hogy a pártod az alapszabályában rögzítse az erénygaranciákat! Így lesz
védett a veszettség ellen. Ha pedig nem vállalja, akkor ne szavazz nekik bizalmat! Bármennyire szép
pávatáncot is lejtenek előtted.
Mondhat és ígérgethet egy párt akármit. Ha nem vállalja az önkény és korrupció elleni erénygaranciákat
az alapszabályában, akkor bűnpárt. Hiszen felróható módon hordozza az önkény és a korrupció csíráját,
ahogy a Fidesz is tette. Emlékezz: VAN ERÉNY!
A cikkhez tartozó videó: https://www.facebook.com/platonpart/videos/257063131406731/

9

Évkönyv 2018.

RTL Klub Házon Kívül interjú
2018.02.07.
„Minden adott interjúval tanulok.” - Jenny Lewis
https://web.facebook.com/platonpart/videos/395060304273679/
Az RTL Klub is felfedezte a Platón Párt
kezdeményezését. Továbbra is keresünk
egyéni képviselőjelölteket az ország
minden tájáról. Már csak néhány nap, és
indul az aláírásggyűjtés. Te is lehetsz
képviselő! VAN ERÉNY!

Jelölő szervezet lettünk
2018.02.08.
„A leghosszabb utazás is az első lépéssel kezdődik.” - Konfúciusz
https://www.facebook.com/platonpart/posts/395332627579780
A Platón Párt nyilvántartásba vétele
már jelölőszervezetként is
megtörtént a Nemzeti Választási
Bizottság határozatával. Már csak
teljessé kell tennünk a képviselőjelölti
csapatunkat. Jelentkezz hozzánk
képviselőnek! Add tovább
ismerőseidnek, hogy bejuthasson az
első olyan párt az Országgyűlésbe,
amelyik önkorlátozásra,
átláthatóságra, visszahívhatóságra és
jogi számonkérhetőségre irányuló
erénygaranciákat vállal az
alapszabályában, és nem közpénzből
működik. VAN ERÉNY!
http://platonpart.hu/public/engedely/20180206_96_2018_NVB_hatarozat_SK_jelolo_nyilvantartasba_v
etel.pdf
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Még egyszer azt üzenjük
2018.02.11.
"Ha még egyszer, azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni." - Kossuth Lajos azt üzente
https://www.facebook.com/platonpart/videos/396639754115734/
Közel 100 pártot vettek
nyilvántartásba a 2018-as választásra.
Ezek a pártok összesen tízmilliárd Ft
nagyságrendű közpénz-támogatást
markolnak ki a közpénzből saját
maguknak. Akkor is, ha nem akarjuk.
Önkényesen. Önmegtartóztatás és
önkorlátozás nélkül. Miközben arról
szónokolnak, hogy nem jut pénz az
egészségügyre és az oktatásra. A
pártokra költött 10 milliárd forintot
az egészségügyre és az oktatásra is
lehetne költeni. A probléma nem a
pártok számával van. Sem azzal, hogy könnyen lehet pártot alapítani. Máskülönben nem érvényesülne a
gyülekezési szabadság. A probléma azzal van, hogy a pártok közpénzből működnek. A legismertebb
pártok markolják ki a legtöbb közpénzt a közös kasszánkból. Azok a pártok markolják ki a legtöbb
közpénzt, amiket a leginkább el kellene takarítani a politikából egy erényes jogállam érdekében. A
probléma pedig azért áll fenn, mert a szavazók többségét nem érdekli, hogy a pártok közpénzből
működnek, és a szavazók többsége nem várja el a pártoktól, hogy ne közpénzből működjenek.
A szavazók 61%-a tartja fenn ezeket a bűnpártokat. Ők az erkölcsi igénytelenek, akiknek nincsenek
erkölcsi és jogállami elvárásaik a pártok iránt. Szerintük rendben van, hogy a pártok közpénzből
működnek, miközben mézesmadzag szónoklatokat tartanak a TV-ben szimpatikus kirakatemberek
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segítségével. Szerintük rendben van, hogy a pártok átláthatatlanok, miközben nem lehet tudni, hogy
milyen érdekek vezérlik hátulról. Szerintük rendben van, hogy a megválasztott képviselők nem
visszahívhatók a szavazók által, és még mentelmi joguk is van.
Hát nem az lenne az első dolga egy becsületes pártnak, hogy lemond az állami támogatásokról? Nem az
lenne normális, ha egy párt önkorlátozó, átláthatósági, visszahívhatósági és jogi számonkérhetőségi
garanciákat vállalna az alapszabályában? Ígéretek helyett. Szerintünk az lesz a valódi rendszerváltás, ha
bekerül az első olyan párt az Országgyűlésbe, amelyik még soha nem vett fel közpénzt. A rendszerváltás
pedig akkor fejeződik be, és akkor lesz teljes, ha az Országgyűlésben csak olyan pártok lesznek, amik
nem vettek fel soha közpénzt, és az alapszabályukban vállalják az erénygaranciákat.
A Platón Párt az első és eddig egyetlen nyilvántartásba vett párt, ami lemond a közpénzről. Mégpedig a
létesítő okiratában. Azaz jogilag számonkérhetően. További erénygaranciákat vállalunk, amik a
korrupciót és az önkényt lehetetlenítik el. Pártberendezkedés szinten. A Platón Párt az Önkorlátozás, az
átláthatóság, a visszahívhatóság és a jogi számonkérhetőség maximumát kívánja nyújtani. Mégis,
egyelőre nincs elég képviselőjelöltünk. Legalább 27 képviselőt kell állítanunk legalább 9 megyéből és
Budapesten. Csak így lehet rajta a Platón Párt a szavazólapon a pártlistájával április 8-án. Ha tennél az
erényes politikáért, akkor legyél a képviselőjelöltünk!
Ez az utolsó próbálkozásunk, hogy jelölteket találjunk a 2018-as választásra. Február 18-ig várjuk a
képviselőjelöltek jelentkezését. Utána már csak 4 év múlva lesz újra esély az erényes politikára. Ha lesz
egyáltalán még esély, és nem szabják át úgy a jogszabályokat, hogy lehetetlen legyen minden jogállami
kezdeményezés. Jelentkezz a Platón Pártba képviselőjelöltnek! Jusson be az első önkorlátozó, átlátható,
visszahívhatóságot és jogi számonkérhetőséget biztosító erényes párt az Országgyűlésbe!
Add tovább! VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.

2018-ban nem tudunk indulni
2018.02.21.
"Sokkal jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban." - George Washington
https://www.facebook.com/platonpart/posts/400358007077242
A Platón Párt nem tud országos listát
állítani a 2018-as választásra. Nem
találtunk az országban 27 olyan
embert, aki képviselőként tenne az
erényes politikáért. Így nem leszünk a
szavazólapon.
Csakúgy, mint az elmúlt hosszú
évtizedekben, most is kizárólag
bűnpártok közül lehet majd választani
a pártlistán. Olyan pártok közül, amik
egyenként százmilliókat markolnak ki
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a közpénzből, amik nem biztosítják a képviselőik bármikori visszahívhatóságát, amik nem átláthatóak,
amik nem nyújtanak önkorlátozást és jogi számonkérhetőséget, amik nem tiltják a pártjukhoz köthető
vállalkozások közbeszerzéseken és EU pályázatokon való indulását, és ahol a párttagok nem tesznek
hivatási esküt. Röviden: olyan pártokra tudunk csak szavazni, amik felróható módon magukban
hordozzák az önkény és a korrupció csíráját. Mind MÁSHOGY UGYANAZ: bűnpárt.
Az ügyünk azonban még nincs teljesen veszve 2018-ra sem. Mi a pártokrácia és a bűnpártok ellen
harcolunk. A bűnpártok uralma úgy törhető meg, ha minél kevesebb pártkatona kerül az Országgyűlésbe
Az egyéni jelöltek esetén még mindig ott van a lehetőség, hogy FÜGGETLEN jelölteket válasszunk be az
Országgyűlésbe pártkatonák helyett. 93 bűnpárti pártkatona biztosan bekerül az Országgyűlésbe. De ne
199 pártkatona kerüljön be! Pártkatonákból soha nem lesz új Széchenyi. Független képviselőkből még
lehet.
Menj el szavazni április 8-án! Az egyéni képviselő esetében szavazz pártkatona helyett FÜGGETLEN
jelöltre! Így a 93 pártlistás pártkatona mellé nem újabb 106 pártkatona kerül, hanem 106 független
képviselő. Így lehet független a kormánytól a törvényhozó hatalmi ág, ami szükséges jogállami garancia.
Ellenkező esetben nincs jogállam, hanem pártdiktatúra van és önkény, ami egy bukásra ítélt spirál.
Az Országgyűlésen kívülről tovább folytatjuk a munkánkat az önkorlátozó, átlátható, visszahívhatóságot
és jogi számonkérhetőséget biztosító politika érdekében. Hisszük, hogy ez a helyes irány. Lesz idő,
amikor a mai bűnpártokra szégyenkezve fogunk emlékezni. Akkor a többség azt fogja magában gondolni,
hogy ő már most is tudta, hogy a bűnpártok károsak. Ahogy a piramisjátékokat betiltották, a
bűnpártokat is el kell lehetetleníteni. Ma elkezdtük a felkészülést a 2022-es választásra.
Addig is add tovább, hogy FÜGGETLEN jelöltre érdemes szavazni pártkatona helyett! Csak akkor nem
növeli ez a stratégia a Fidesz esélyeit, ha április 8-ig az egész országban elterjed a híre, hogy független
képviselő érdemes szavazni pártkatona helyett. Oszd meg! Add tovább!
VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.

Bűnpártokkal rendszerváltást?
2018.02.21.
"Senki nem követ el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem csinál semmit, mert úgy gondolja, hogy amit
tudna tenni, az kevés." - Edmund Burke
https://www.facebook.com/platonpart/posts/400520540394322
Az igazi rendszerváltás akkor kezdődik el, ha majd bekerül az Országgyűlésbe az első olyan párt, ami még
soha nem vett fel közpénzt párttámogatás álnéven. Egy olyan párt, ami erénygaranciákat biztosít az
alapszabályában (önkorlátozást, átláthatóságot, visszahívhatóságot, jogi számonkérhetőséget). A
rendszerváltás pedig akkor fejeződik be, ha az Országgyűlésben minden párt ilyen párt lesz. Önkorlátozó,
átlátható, visszahívhatóságot és jogi számonkérhetőséget biztosító. Azaz olyan, ami biztosítja az
erénygaranciákat az alapszabályában.
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A ma ismert bűnpártokra később
mind szégyenkezve fogunk
emlékezni. Csakúgy, mint a
piramisjátékokra, amiket már
betiltottak.
Mindkét bűncselekménynek az a
lényege, hogy egy szűk csoport
gátlástalanul meggazdagodjon
milliók kárára. Reményeink szerint
bűnpártokat is bűncselekmény lesz
üzemeltetni. Akkor majd mindenki
úgy fogja gondolni, hogy ő már
réges-régen tudta, hogy ez lenne a
normális. Holott azt látjuk, hogy
nincs 27 ember az országban, aki
aktívan tenne a jelenlegi helyzet
ellen képviselőjelöltként. Pedig el kell
érnünk, hogy a bűnpártok és a
pártokrácia kora végre lezáruljon.
Nem adjuk fel, amíg ezt a célt el nem
érjük. Hisszük, hogy ez a helyes irány, és bízunk benne, hogy a magyarság felnő erkölcsileg és
intellektuálisan ahhoz, hogy ezt a paradigmaváltást megértse. Pártszimpátiától függetlenül helyre kell
tennünk a politikát. A saját érdekünkben. Erkölcsi és jogállami alapokon. Addig nincs nemzet, amíg nincs
alapvető közerkölcs.
A magyarság ma nem a hét vezér népe, hanem a hét buta kecskegida népe. Négyévente újra beengedjük
a farkast, csak mert fehérre festette a mancsát. És mi elhisszük, hogy ettől jó lesz. És csodálkozunk, ha
semmi nem változik.
Ki kell dolgoznunk egy metódust, amivel rendbe lehet tenni a politikát, és amivel lebuktathatóak a
bűnpártok. Ez pártszimpátiától függetlenül közös érdekünk. Ez a metódus szerintünk az, hogy el kell
várni a pártoktól azt, hogy ne hordozzák az önkény és a korrupció csíráját. Egy ilyen szűrő azonnal
felfedi, hogy melyik pártnak piszkosak a szándékai. Egy erényes pártnak ugyanis semmi vesztenivalója
nincs akkor, ha vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában.
Mindaddig, amíg csak bűnpártra lehet szavazni, addig felesleges kockázatot vállalunk. Olyan csoportot
juttatunk ugyanis hatalomra, ami fertőzött. Magában hordozza az önkény és a korrupció csíráját. Az
ígéreteiktől függetlenül minden ismert párt MÁSHOGY UGYANAZ. Időzített bomba. Ezt kellene
megértenünk, és tenni ellene.
VAN ERÉNY! Közpénz nélkül. Csatlakozz tagként, ha egyetértesz! Nagy szükségünk van tagokra, hogy
2022-re országosan ismert jelentős párt lehessünk.
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Így szavazz április 8-án
2018.02.25.
"A természetes szelekció nem fogja megszüntetni a tudatlanságot a jövő generációiban." - Richard
Dawkins
https://www.facebook.com/platonpart/posts/401923266920716
Az április 8-i választás hasonlít Bud
Spencer és Terrence Hill fagyis
történetéhez. Csokoládé nem is volt, a
pisztácia meg elfogyott. Olyat
választanánk, ami megfelelne az
elvárásainkank, de olyan nincs a
felhozatalban. Marad a
kényszermegoldás: esszük azt, ami van.
Merhogy szavazni el kell menni.
Valamire voksolni kell. Máskülönben a
korrupt populista maffiaállam marad,
ami a nemzet erkölcsi
degeneráltságának jele.
A Platón Párt 2016-ban felvállalta, hogy
az első olyan párt lesz, ami feltétlen
önkorlátozást, átláthatósgot,
visszahívhatóságot és jogi
számonkérhetőséget biztosít a
politikában. Önként. Közpénz nélkül.
Méghozzá a létesítő okiratában vállalva.
Kidolgoztuk az erénygaranciák
rendszerét, amit az Alapszabályunkba
foglaltunk. Így ha nem teljesítenénk a
garanciákat, akkor az ügyészségen bárki
kérheti a jogellenes állapot megszüntetését, végső soron pedig a pártunk felszámolását. A létesítő
okiratával ellentétesen ugyanis egyik jogi személy sem működhet.
Egy év alatt több százezer magyarhoz eljutott a hírünk, de nem akadt 27 tenni akaró erényes ember, akik
képviselőjelöltként is tettek volna az erényes politikáért. Így 2018-ra nem tudtunk országos listát állítani.
Ezúttal sem lesz olyan párt a szavazólapon, ami biztosítaná az erénygaranciákat az alapszabályában.
Ismét csak bűnpártok közül választhatunk. Amik felveszik a közpénzből a milliárdokat, ám felróható
módon magukban hordozzák az önkény és a korrupció csíráját. Ha ilyen pártra szavazunk, ugyanolyan
kockázatot vállalunk, mint amit a Fidesz esetében is vállaltunk. Minden ismert párt MÁSHOGY UGYANAZ.
Bűnpárt.
2018. április 8-ra azt tartjuk kívánatosnak, ha egyéniben FÜGGETLEN JELÖLT nyer mind a 106 egyéni
választókerületben pártkatona helyett. A saját érdekedben szavazz független jelöltre! Ha nem indul
valahol független jelölt, akkor ott marad a taktikai szavazás.
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Kérjük, add tovább! Oszd meg! Ne engedjük, hogy az erkölcsi igénytelenek hatalomban tartsák a
bűnpártokat! Az erkölcsi igényteleneknek ugyanis nincsenek erkölcsi és jogállami elvárásaik a pártokkal
szemben. Nekik az ígéretek elegendőek. Csakúgy, mint az elmúlt 30 évben. Felismerésre képtelenek. A
független jelöltekben van a nemzet reménye. Csak így törhető le a pártokrácia. A helyi érdekeket a
pártfegyelem miatt egy pártkatona nem tudja megfelelően képviselni. Ezért nincs képviseleti
demokrácia. Ezért van önkény.
Pártkatonából nem lesz új Széchenyi. Független képviselőkből még lehet. VAN ERÉNY!

Platón Párt Szimpatizánsok csoportja
2018.02.25.
„A Platón Pártot nem azért kedveljük, mert népszerű, hanem azért népszerű, mert kedveljük.”
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/

Ebbe a csoportba várjuk azokat, akik valamilyen formában segítenék a munkánkat, vagy csak egyszerűen
érdeklődnek az iránt, amit teszünk. Itt lehet csatlakozni:

https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/
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Együtt markolják fel a közpénzt
2018.02.27.
"Az élet egy álom a bölcsnek, színjáték a hülyének, komédia a gazdagnak, tragédia a szegénynek." Sholom Aleichem
https://web.facebook.com/platonpart/posts/402683300178046
A bűnpártok színjátéka a közpénz feletti
uralomról szól. A rendszerváltás majd
akkor kezdődik el, ha bekerül az
Országgyűlésbe az első olyan párt, ami
még soha nem vett fel közpénzt, és
erénygaranciákat biztosít az
alapszabályában. A bűnpártok annyi
közpénzt emésztettek már fel
párttámogatás címszóval, amiből
sokmindent rendbe lehetett volna
tenni. Meddig leszel bűnpártoló?
Inkább szavazz független jelöltre április
8-án pártkatona helyett! Segíts az első olyan pártnak, ami nem közpénzből működik! Csatlakozz! Platón
Párt. Oszd meg légy szíves!

Kisebb rossz
2018.03.01.
"Riválisok kialakulásának meggátolásával magát a demokráciát áldozzuk fel." - Henry A. Wallace
https://www.facebook.com/platonpart/posts/403531766759866
2018-ra nem tudtunk országos listát
állítani, így nem lesz a Platón Párt a
szavazólapon. Ezért állást kellett
foglalnunk, hogy miként érdemes
szavazni április 8-án. 30 év után
továbbra is kizárólag bűnpártokra
lehet szavazni, amik közpénzből
működnek, és nem vállalják az
erénygaranciákat az
alapszabályukban. Az összes induló
párt ugyanazokat a kockázatokat rejti
magában, mint amit anno a Fidesz is
rejtett. Ez a kockázat egy korrupt
önkényuralomban realizálódott. Ez a
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kockázat az összes induló pártban jelen van. Ettől bűnpártok. Azért, mert nincs mögöttük garancia.
Hiányzik belőlük a feltétlen önkorlátozás, az átláthatóság, a képviselők visszahívhatósága, a jogi
számonkérhetőség.
A Platón Párt önként felvállalta, hogy az első olyan párt lesz, ami alapításától kezdve közpénz nélkül
működik, és erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában. Nem találtunk azonban 27 tenni akaró
személyt az országban, akik képviselőjelöltként tettek volna az erényes politikáért.
A jelen helyzetben nincs jó megoldás, csak kevésbé rossz. Véleményünk szerint a kevésbé rossz helyzet
az, ha a Fidesz maffiakormányzását megzavarjuk a bár erkölcsi alternatívát nem jelentő, de rivális
ellenzéki befolyással.
A Fidesznek egy csúnya választási vereség után is domináns befolyása lesz az országban. Egyetemi
kancellárok, hatósági vezetők, orwelli média, főügyész és ügyészek, alkotmánybírák és bírósági vezetők,
bírák, iskolaigazgatók, polgármesterek, salátatörvények, agrár-oligarchák, GVH, stb. Túl későn vettük
észre, hogy itt egy centralizált totalitárius elnyomó önkényuralom épült ki. Valós a fenyegetés, hogy egy
újabb Fidesz 2/3 esetén a jogállam utolsó maradványai is felszámolásra kerülnek.
Ezért javasoljuk az alábbi szavazási stratégiát:
1) Pártlistán szavazz ahogy tetszik. Jó választás nincs, mert bűnpártra lehet csak szavazni. 93 képviselő
jut így az Országgyűlésbe.
A maradék 106 képviselő egyéniben jut az Országgyűlésbe:
2) Ha egyéniben indul független jelölt a választókerületedben, akkor szavazz független jelöltre.
3) Ha nem indul független jelölt, akkor egyéniben a taktikai szavazást javasoljuk: a legesélyesebb
ellenzéki jelöltre.
Hódmezővásárhely megmutatta, hogy egy független képviselő agyon tudja verni a Fidesz pártkatonát.
Általános a kiábrándultság a bűnpártokból. Ez nem az ellenzéki pártok sikere volt, hanem annak
köszönhető, hogy az ellenzéki pártok távolmaradtak a jelöltállítástól. Önkormányzati szinten ezt
pénzveszteség nélkül megtehették (egyébként sem lett volna esélyük).
Az országos választáson azonban a pártok százmilliónyi közpénzt buknának, ha visszalépnének
függetlenek javára. Ez a kicsinyes pártérdek áll az útjában a mi javaslatunknak. Mivel a pártok az állami
támogatás érdekében nem lépnek vissza, így a pártlista meg fog oszlani, és a Fidesz nyer nagy
valószínűséggel, mert bár ők a kisebbség, de szervezettek. Az ellenzéki többséget pedig az Erénytelen
Ellenzéki Egyveleg felaprózza a bűnpártok mögötti kicsinyes pénzérdekből. Az egyéni képviselőkön dől el
minden.
Többen megjegyeztétek, hogy ezzel állást foglaltunk a Fidesz-Ellenzék kérdésben. Igen. Kénytelenek
voltunk. Itt van 5400 követőnk, akik kíváncsian várták, hogy mi a pártunk álláspontja ebben a
helyzetben, hogy pártként nem tudunk indulni. Szó nélkül nem maradhattunk. A kisebbik rosszat
ajánljuk. Nem maradt más választásunk, mint a következő négy évben azon dolgozni, hogy 2022-ben
felkerülhessen a szavazólapra az első olyan párt, ami soha nem vett fel közpénzt, és erénygaranciákat
biztosít az alapszabályában. VAN ERÉNY Csatlakozz most!
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Bízz, de ellenőrizz!
2018.03.08.
“Bízz, de ellenőrizz!” – orosz közmondás
https://www.facebook.com/platonpart/posts/406247519821624
Lehet, hogy kamupártok jelöltjeinek
ajánlóívein a Te adataid és aláírásod is
ott szerepel az akaratod ellenére.
Könnyen tudod ellenőrizni. Tedd is
meg!
Az információs önrendelkezési jog
keretében minden választópolgár
jogosult arra, hogy az Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási
Irodától (OEVI) tájékoztatást kérjen
arról, hogy az ellenőrzött aláírások
között szerepelnek-e személyes
adatai. A választópolgár kérésére az
OEVI a választási rendszerben indított lekérdezéssel teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét. Mindezt
emailben is megteheted, és másnap válaszolnak is. A nevedet, személyazonosító jeledet (személyi szám)
és a lakóhelyedet kell megadni. Keresd ki az egyéni választókerületednek megfelelő OEVI email címet
(például Kecskemét esetében ez valasztasiiroda@kecskemet.hu), és kérd, hogy tájékoztassanak. Egy
adatbázis lekérdezést fognak indítani a személyi számod alapján, és a lekérdezés eredményét PDF-ben
csatolják. Lent a hozzászólásokban találsz erre egy mintát. Fél percedbe sem kerül az egész. Cserébe
lebuktathatod a kamupárt maffiát.
A csalás gyanúja egyáltalán nem alaptalan. Te is érintett lehetsz. Ha például valaha is aláírtál egy
népszavazási kezdeményezést vagy adataid máshogy kiszivárogtak, máris birtokában lehetnek az
adataidnak olyan pártok, amik lelkiismeretfurdalás nélkül felhasználják az adataidat az állami százmilliók
lehívásához. Több esetben is fény derült ilyen csalásra. Zuschlag János volt szocialista politikus például
előre kitervelten arra készült, hogy lopott személyes adatokkal kamupártok után pártonként
többszázmilló Ft állami támogatást markoljon fel a közpénzből. Több jelölő kamupárt esetében is
feltártak már ilyen okirathamisítást rögtön az ajánlóívek ellenőrzése után. Hála azoknak, akik veszik a
fáradságot, és lekérdezik a saját ajánlásaikat.
Ne engedd, hogy kamupártok a Te adataid felhsználásával segítsék a Fideszt hatalmon tartani úgy, hogy
közben pártonként százmilliókat tesznek zsebre a közpénzből, a közös pénzünkből.
VAN ERÉNY! Csatlakozz a Platón Párt csapatába, ha szeretnél tenni azért, hogy bejusson 2022-ben az
Országgyűlésbe az első olyan párt, ami nem közpénzből működik, és erénygaranciákat vállal a létesítő
okiratában.
Oszd meg, hogy mindenkihez eljuthasson! Versenyezzetek, ki tud több kamupártot lebuktatni!
Ha van tudomásod ajánláshamisításos esetről, írd meg nekünk!
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Összes független jelölt
2018.03.10.
"Az igazságtalanság végül függetlenséget eredményez." – Voltaire
https://www.facebook.com/platonpart/posts/407090309737345
Az alábbi linken érhetitek el az összes
FÜGGETLEN jelöltet. Ők azok, akik
pártoktól függetlenül indulnak a
2018.04.08-i választáson. Lehet, hogy
nem mind erényes. Lehet, hogy nem
mind valóban független. Nem
ismerjük őket. Talán ott van közöttük
a következő Széchenyi. Talán nincs.
Mindenesetre azt képviselik, ami a
pártokrácia végét jelentheti:
függetlenséget. A képviseleti
demokrácia lehetőségét. A
pártfegyelem által létrehozott önkény
megszüntetésének reményét. A
bűnpártok korszakának végstádiumát. Az erény reményét egy erkölcsi fertőben. 88 bátor embert a 4000
pártkatona képviselőjelölt között. Szikrát, amely életre keltheti 2022-ben azt a lángot, amely végleg
felemészti a bűnpártok korrupt rendszerét.
Tudd meg, hogy a 106 országos egyéni választókerületből melyik a saját egyéni választókerületed, ahol
szavazni fogsz a lakóhelyed alapján! Utána nézd meg, hogy indul-e ott független jelölt! Próbáld
kideríteni, hogy a jelölt valóban független-e! Ha erényesnek és függetlennek tűnik, akkor szavazz rá.
Ezzel a bűnpártokat gyengíted, és megadod a lehetőséget arra, hogy pártkatona helyett független
képviselő kerülhessen az Országgyűlésbe az egyéni választókerületedből. Egy független képviselő inkább
képviselni tudja a szavazóit, mint egy pártfegyelem által vezérelt pártkatona, aki csocsófiguraként arra
szavaz, amerre fentről tekerik. Ha több független jelölt is indul, akkor próbálj az erényesebbre szavazni!
Ha nem indul független jelölt a választókerületedben, vagy ha a függetlenként induló jelölt nem erényes,
akkor szavazz a Taktikai Szavazás alapján a legesélyesebb ellenzéki jelöltre!
Megpróbáljuk felkeresni az összes független jelöltet, és rábeszélni őket, hogy vállalják a független
képviselőkre (Jedikre) kidolgozott erénygaranciákat. Az erénygaranciák vállalásával (pl. bármikori
visszahívhatóság) toronymagasan kiemelkedhetnének a pártkatona jelöltek által képviselt erkölcsi
fertőből.
Lehet segíteni is, ha van kedvetek! Csatlakozz a csoportunkhoz
(https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/)! Tegyél azért, hogy 2022-ben
bekerülhessen az Országgyűlésbe az első olyan párt, ami még soha nem vett fel közpénzt, és
erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában! Segítsd a Platón Párt célját megvalósítani: erényessé tenni
a politikát. VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.

20

Évkönyv 2018.

Egyszerű kérdés
2018.03.10.
"A kétkedés kérdésekhez vezet, a kérdések pedig elvezetnek az igazsághoz." - Peter Abelard
https://www.facebook.com/platonpart/posts/407183413061368
2022-re szeretnénk mindenkivel
megismertetni az első olyan pártot, ami
még soha nem vett fel közpénzt, nem
közpénzből működik, és
erénygaranciákat vállal a létesítő
okiratában. Az első jogilag
számonkérhető pártról van szó. Hiszen
a létesítő okiratába ütközően egyik jogi
személy sem működhet. Ha mégis
megszegnénk az alapszabályunkban
foglalt erénygaranciákat, akkor bárki
kérhetné az ügyészségen a pártunk
felszámolását.
Ez az a paradigmaváltás, amit egyedül mi kínálunk. Az ismert pártok mind bűnpártok, hiszen közpénzből
működnek, és azáltal, hogy a felkérésünkre sem vállalják az erénygaranciákat az alapszabályukban,
felróható módon hordozzák magukban az önkény és a korrupció csíráját.
Add tovább az ismerőseidnek, hogy van egy ilyen kezdeményezés! Csatlakozz a Platón Párt
szimpatizánsok csoportunkhoz, és tegyünk közösen az erényes politikáért! 2018-ban még nem tudunk
indulni a választáson, mert nem gyűlt össze 27 képviselőnk, így nem tudtunk országos listát állítani.
A következő négy évben nagyon kemény, érdekes, izgalmas, és nagyon fontos munka vár ránk. Legyél a
részese! segíts elérni ezt a nemes célt! A Platón Párt az ÖNKORLÁTOZÁS, az ÁTLÁTHATÓSÁG, a
VISSZAHÍVHATÓSÁG és a JOGI SZÁMONKÉRHETŐSÉG maximumát kívánja nyújtani. Mindezt úgy, hogy
alakulásunktól kezdve biztosítjuk az erénygaranciákat a létesítő okiratunkban. Mindezt úgy, hogy nem
közpénzből működünk.
Tedd fel magadnak azt az egyszerű kérdést, hogy melyik ismert párt biztosítja azt, hogy Magyarországon
soha többé ne fordulhasson elő önkényuralom! És rájössz, hogy egyik párt sem biztosítja ezt.
Bármelyikből kinőhet Orbán Viktor 2. Azért, mert ez a kérdés a pártberendezkedés szintjén dől el. Azok a
pártok, amik nem biztosítják az alapszabályukban az erénygaranciákat, azok a Fidesz kaptafára készült
másolatai. Bármelyikből kinőhet Orbán Viktor 2, bármelyik korrumpálhatja a törvényhozó hatalmi ágat,
bármelyik önkényuralomhoz vezethet. Lehet, hogy a látszat más, lehet, hogy szimpatikus a vezető, de
sajnos a helyzet az, hogy ugyanez volt a Fidesszel kapcsolatban is. Szimpatikus volt a vezető, új pártnak
tűnt, és mégis, ... önkényuralom lett a vége.
Kell egy közpénz nélkül működő párt! Ami erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában. Erényes
politikusokra van szükségünk.
Platón Párt - VAN ERÉNY! Csatlakozz: Platón Párt szimpatizánsok
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Független jelöltek térképen
2018.03.11.
"Mindössze egy terv, egy térkép, és bátorság szükséges ahhoz, hogy elérd a célodat." - Earl Nightingale
https://www.facebook.com/platonpart/posts/407421453037564
Térképre tettük, hogy hol indulnak
független képviselőjelöltek. 45
független jelölt van eddig
nyilvántartásba véve országosan.
Pártkatonából kb. 3900 van
nyilvántartásba véve, java részük
kamupártokból az állami
támogatásokért.
A 106 egyéni választókerületből a
sárgával jelzett 30-ban indulnak
független képviselők. Ők azok, akik
elvileg pártérdekektől mentesek.
Elvileg. Mi nem ismerjük őket. A helyi
szavazók feladata, hogy
utánajárjanak, hogy melyik független
jelölt erényes, és valóban független. Ha azonban egy jelölt független és erényes, akkor érdemes rá
szavazni egy pártkatona helyett. A pártkatonák ugyanis a pártfegyelem miatt csak csocsófigurák: arra
dőlnek, amerre fentről mondják nekik. Egy képviseleti demokráciában semmi keresnivalójuk nincsen.
A következő egyéni választókerületekben egynél több független jelölt is indul: Nógrád 1., Borsod-AbaújZemplén 1., Somogy 1., Heves 1., Hajdú-Bihar 5., Békés 4., Szabolcs-Szatmár-Bereg 4.
választókerületben.
Minden bizonnyal vannak kamu független jelöltek, akik vagyontalan és utolérhetetlen strómanok, és az
egyéni jelölteknek járó állami támogatásra utaznak. Ilyen tippünk például a Hajdú-Bihar 5.
választókerület, de ez csak megérzés. Lehetséges, hogy olyan álfüggetlen jelöltek is vannak, akiket párt
indított függetlenként a szavazatok megosztása érdekében. DE! Lehetséges, hogy van valódi, erényes
független is közöttük. Lehet, hogy közöttük van a következő Széchenyi.
Szólj a sárga választókerületekben szavazó ismerőseidnek, hogy szavazzanak erényes független jelöltre
pártkatona helyett! Ezzel törhető csak le a pártokrácia a jelenlegi választási rendszerben: Ha pártkatonák
helyett a helyi érdekeket független képviselők képviselik. Akiket nem felülről a pártvezetőségből
irányítanak a pártfegyelem keretében, hanem akik valóban a szavazóikat tudják képviselni az
Országgyűlésben. Ez lenne a képviseleti demokrácia lényege. A pártokrácia kialakulása arra vezethető
vissza, hogy a pártok az állami támogatásaik maximalizálása és az önkényuralomra irányuló befolyási
szándéka érdekében nem elégedtek meg a pártlistáról indítható képviselőkkel, hanem az egyéni
választókerüleket is uralni akarták. Így lehetséges még mindig egypártrendszer Magyarországon. Így
lehetséges még mindig személyi kultuszú önkényuralom. A választók megpocsékolásával. Ezt a helyzetet
fordíthatják vissza az erényes független képviselők.
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Ha segítenél, juttasd el hozzánk a független képviselők elérhetőségeit (facebook oldal, email, telefon,
postacím), hogy fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. Ha már csak néhányat elküldesz, az is segítség.
Minddel szeretnénk felvenni a kapcsolatot, hogy vállalják az erénygaranciákat (legyenek például
visszahívhatóak a szavazók által). Köszönjük. VAN ERÉNY!

A független képviselőjelöltekhez
2018.03.14.
"Ne a sötétséget átkozzuk! Csiholjunk inkább apró tüzeket!" - Dada Vaswani
https://www.facebook.com/platonpart/posts/408706406242402
Tisztelt Független Jelölt!
Őszinte tisztelettel adózunk a
bátorsága előtt, amiért független
jelöltként indul április 8-án. A bátorság
a legfőbb erény, mert ez teszi
lehetővé a többi erény tanúsítását,
amikor azokra szükség van.
A korrupt politika kitermelte az
erkölcsi igénytelen szavazók millióit,
akiknek nincsenek erkölcsi és
jogállami elvárásaik a pártok iránt,
hanem négyévente felülnek az
ígéreteknek, és minden marad
változatlanul. Erkölcsi felismerést kell
előidéznünk, és elvárásokat kell támasztanunk mind a pártok, mind a képviselők irányában. A bűnpártok
ellehetetlenítésével, a pártokrácia letörésével, a független képviselők kultúrájának erősítésével.
Erényes jogállamban szeretnénk élni. Ahol nem egy maffia vezeti át a nemzetünket az előttünk álló
kihívásokon. Ahol a választott képviselők a szavazókat képviselik, és nem csak a közpénzből kitartott
rokonaikat. Ahol a politikai vezetőket az igazságosság, a mértékletesség, a bátorság és a bölcsesség
sarkalatos erényei jellemzik. Ahol a pártok nem közpénzből működnek, és erénygaranciákat vállalnak a
létesítő okiratukban.
Erkölcsi kötelességünk megértetni a polgárokkal, hogy a pártfegyelem alatt álló pártkatonáktól hiába
várják a helyi érdekek képviseletét. A helyi érdekeket csak elfogulatlan, pártoktól mentes független
képviselők tudják képviselni. Nem adhatjuk fel, amíg a független képviselők nem kerülnek többségbe az
Országgyűlésben a pártkatonákkal szemben. Pártkatonából soha nem lesz új Széchenyi. Független
képviselőkből még lehet. Széchenyi is független képviselő volt. Mi arra biztatjuk szimpatizánsainkat,
hogy ahol indul független jelölt, ott pártkatona helyett rá szavazzanak.
Minden bizonnyal erénytelen emberek is vannak a független jelöltek között. Akik puszta
nyereségvágyból indulnak, és nem hivatástudatból. Nem a demokrácia és a jogállam harcosaiként,
hanem élősködőként, haszonlesőként. Fehérgalléros bűnözőként. Együgyű ösztönlényekként. Vagy olyan
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álfüggetlenek, akik valójában valamelyik párt érdekeit képviselik. Őket mélységes szánalommal
megvetjük a primitív gyarlóságukért. Hisszük azonban, hogy erényes emberek is vannak Önök között.
Valódi Jedik, akik a sötét oldal elleni harc erényes képviselői lehetnek. Ezek az erényes független
képviselők lehetnek a szikra, ami fellobbantja a lángot, ami végül a bűnpártok és a pártokrácia korszakát
felemészti. Ahogy Hódmezővásárhely is megmutatta.
Két dolgot kérünk Öntől nagy tisztelettel:
1)
Példát mutatva vállaljon erénygaranciákat közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállalás
keretében, végrehajtható közokiratban! Önként vállalt nagyságú pénzbüntetés terhe mellett, arra az
esetre, ha nem teljesítené a vállalásait! Ezzel a lépéssel toronymagasan ki tud emelkedni a szavazói
szemében a pártkatonák erkölcsi mocsarából. Egy erényes képviselőnek semmiféle vesztenivalója nincs
ilyen erénygaranciák vállalásával. A legfontosabb ilyen erénygarancia, hogy az egyéni
választókerületében szavazásra jogosultak legalább felének igénye esetén engedje magát bármikor
VISSZAHÍVNI. Máris szavazók tízezreit állíthatja maga mellé már csak a visszahívhatóság biztosításával is.
A többi erénygaranciát a "Milyen a jó Jedi?" című cikkünkben olvashatja.
2)
Segítsen nekünk a független képviselők kultúráját TERJESZTENI! Számítunk Önre abban, hogy olyan
egyéni választókerületekben is sikerüljön kinevelni erényes független képviselőket 2022-re, ahol 2018ban nem indult független jelölt. Ennek a munkának a megszervezését mi magunkra vállaljuk a segíteni
szándékozó független képviselőket támogatva. Legyen Ön is partner abban, hogy az ország mind a 106
egyéni választókerületében induljon 2022-ben erényes független jelölt! Segítsünk együtt azoknak, akik
szeretnének független jelöltként indulni 2022-ben, csak nincs hozzá elég ismeretük, bátorságuk,
információjuk! Szerettessük meg ezekkel az új potenciális Széchenyikkel a független képviselői hivatást!
Bátorítsuk őket! Mutasson nekik példát! Tegye a saját munkáját átláthatóvá, adjon tájékoztatást az
országgyűlési tevékenységéről, készítsen oktató anyagokat leendő független képviselők számára, és
küldje el nekünk, stb.! Mi az elkövetkezendő négy évben ezen fogunk dolgozni. Segít?
Történelmi tettet hajthat végre, ha erénygaranciákat vállal végrehajtható közokiratban, és segít
terjeszteni a független képviselők kultúráját.
Várjuk megtisztelő válaszát.
Az erény legyen Önnel!
Tisztelettel,
Platón Párt
106 Mozgalom
Erényes Pártok Ligája
Az alábbi független jelölteknek van Facebook oldala, így nekik közvetlenül is elküldtük a fenti nyílt
levelet:
Abonyi Géza Pest megye, 3. OEVK
Alpár György Baranya megye, 4. OEVK
Cserép János Komárom-Esztergom megye, 2. OEVK
Dr. Csorba László Heves megye, 1. OEVK
Dr. Czeglédy Csaba Vas megye, 1. OEVK
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Dr. Jakics Mónika Zsuzsanna Komárom-Esztergom, 1. OEVK
Dr. Mellár Tamás Baranya megye, 1. OEVK
Dr. Nadrai Norbert József Somogy megye, 1. OEVK
Dr. Turza Csaba Nógrád megye, 1. OEVK
Fodor Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1. OEVK
Hadiné Guti Ibolya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4. OEVK
Horváth Imre Budapest, 11. OEVK
Kész Zoltán Veszprém megye, 1. OEVK
Kiss Ferenc Zala megye, 1. OEVK
Majoros Tibor Pest megye, 9. OEVK
Ornyik Imre Csongrád megye, 3. OEVK
Tóth Tibor Bács-Kiskun megye, 3. OEVK
Vámos Csaba Heves megye, 1. OEVK

Március 15-e nemzeti ünnep
2018.03.15.
"A zászlónk nem egy politikai véleményt szimbolizál a sok közül. A zászlónk a nemzet egységének
jelképe." - Adrian Cronauer
https://www.facebook.com/platonpart/posts/409205612859148
A Kossuth Lajos nevét viselő téren
Kossuth Lajoshoz nem méltó beszédet
hallhattunk ma. Elmondunk hát egy
ünnepi beszédet a magunk módján.
Hátha pótolni tudja az űrt.
Eldönthetitek.
Tisztelt erényes magyarok!
Március 15-én az 1848-49-es
forradalomra és szabadságharcra
emlékezünk. 170 éve olyan nemzeti
összetartást mutatott fel a magyarság,
amit az osztrákok csak az Orosz
Birodalom segítségével tudtak leverni. A nemzet apraja és nagyja egyként állt ki a magyarság
függetlenségének érdekében. Azért tudott a nemzet egységesen kiállni a függetlenségéért,
mert a politikai vezetés szilárd erkölcsi alapokon állt.
Nemzetünk erényes nagyjai megmutatták a hazaszeretet valódi jelentését az utókornak. Batthyány
Lajos, Magyarország első miniszterelnöke. Miniszterelnökként vértanú halált halt a nemzetért. Kossuth
Lajos, miniszter, a szabadságharc szellemi vezére. Deák Ferenc, miniszter, a haza bölcse. Széchenyi
István, miniszter, a legnagyobb magyar. Független képviselő.
Eötvös József, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke. Sorolhatnánk még a nemzet
nagyjait, akik mind erkölcsi példaképek voltak a saját idejükben.
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Erkölcsi viszonyítási pontok voltak. Nemzeti példaképek.
Életútjukat korrupciós ügyek nem csúfították.
Többet adtak a nemzetnek, mint amennyit kaptak tőle.
Ők teremtették meg a közerkölcsöt.
A márciusi ifjak ilyen erkölcsi példaképek és morális támaszok előtt tüzelhették fel a magyarságot.
Például Petőfi Sándor, a Nemzeti Dal szerzője, a legismertebb magyar költő.
Az erényes politikai vezetés volt az üllő, a márciusi ifjúság volt a kalapács.
A magyar történelem függetlenségi harcainak közös jellemzője, hogy mindet a nemzeti egység harcolta
ki magának. Hazánk függetlenségét soha nem felülről vezérelve vívta ki egy párt. Függetlenségünket
mindig alulról táplálkozva vívta ki a nemzet. A nemzet függetlenségi törekvéseit soha nem tudta
egyetlen párt a saját harcaként eladni. A nemzeti érzés mindig saját magának tört utat. Pártoktól
függetlenül. Túllépve mindenféle pártpolitikán, túllépve mindenféle politikai irányításon, túllépve
mindenféle belpolitikai ellentéten.
170 éve az ország politikai vezetése feddhetetlen erkölcsi példaképekből állt.
Hol vannak a ma erkölcsi nagyjai és morális támaszai?
Hol vannak a ma önfeláldozó nemzeti példaképei?
Hol vannak a ma feddhetetlen politikai tekintélyei?
Hol vannak az erényes emberek?
Ma sokkal nagyobb kihívás előtt áll a nemzetünk, mint 170 éve. Nincs erkölcsi támaszunk. Nincs
közerkölcs. Az erényességet 170 éve a politikai elit képviselte. Mára az erény képviselet nélkül maradt a
politikában.
A mai márciusi ifjúság mögött nincsenek erkölcsileg feddhetetlen politikusok és erkölcsi példaképek.
Mocsáron próbálunk kalapálni.
Nemzeti függetlenségünk érdekében elsődleges feladatunk tehát azért küzdeni, hogy olyan politikai
vezetésünk legyen, ami a nemzetet nem megosztja, hanem egyesíti. Olyan politikai vezetést kell
elérnünk, ami erkölcsi példaképként szolgálhat a nemzet ifjai számára. Csakúgy, mint 170 éve. Azért kell
küzdenünk, hogy a nemzet politikai vezetése ne a legnagyobb bűncselekmények ködében rejtőzködjön,
hanem tiszta lelkiismerettel, erkölcsi példamutatással és őszinte hazaszeretettel tudjon kiállni minden
magyar színe elé.
A magyarok függetlenségét soha nem bűnözők harcolták ki. Soha nem egy párt harcolta ki. Mindig
erkölcsi, tudományos, és művész példaképek álltak a háttérben, és mindig a nemzeti egység harcolta azt
ki magának. Véssük az eszünkbe örökre Kossuth Lajos szavait:
"Amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lennie e nemzetnek, aki bármely
hatalmat mástól, mint e nemzet képviselői testület kezéből akarna venni, azon emberre, uraim,
vigyázzanak önök, az egész nép, és soha semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett
más határozhasson valaki, mint e nemzet maga.” – Debrecen, 1849. április 14. Kossuth beszéde a
képviselőházban Magyarország függetlenségének kimondásáról.
Ennek az idézetnek a fényében máshogy kell tekintenünk a mai magyar egypártrendszerre. Már itt van
az a perc, amitől Kossuth Lajos óva intett minket. Egy ember vált urává a nemzetnek, és a pártfegyelem
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segítségével kivette a képviselők kezéből a hatalmat. Nem a nemzet akarata érvényesül, hiszen a
képviselők nem a szavazókat képviselik, hanem egy önkényúr utasításait követik. A képviselőink
csocsófiguraként arra dőlnek, amerre felülről megtekerik őket. Nincsenek Széchenyik, nincsenek Deákok,
nincsenek Kossuthok. Nincsenek független képviselők. Bábok vannak helyettük, pártkatonák, és
egypártrendszerű önkényuralom. Emiatt a nemzetünk egy szűk csoport rabja, ami a közpénzt arra
használja fel, hogy saját magát hatalomban tartsa.
Függetlenségünk kivívásához mindenekelőtt azt kell kivívnunk, hogy a nemzet legyen az úr a hazában.
Azt kell elérnünk, hogy a pártfegyelem által előidézett pártokrácia megszűnjön. Hogy korlátjai legyenek a
hatalomgyakorlásnak. A jogállamot kell megteremtenünk ahhoz, hogy szabad nemzet legyünk. Azt kell
elérnünk, hogy a közpénz utolsó forintjáról is tudjuk, hogy megfelelően hasznosul. A nemzetet a saját
belső ellenségeitől kell előbb megszabadítanunk. A mértéktelenségtől, a propagandától, a
félelemkeltéstől, a korrupciótól, a bűnpártoktól. Csak utána tudunk nemzeti lobogót bontva a külső
ellenségekkel megküzdeni.Ha erkölcsileg megfelelő politikai háttér lesz az ifjaink mögött. Csakúgy, mint
170 éve.
Tisztelegjünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erkölcsi nagyjai előtt. Őket még ma is erkölcsi
példaképeknek tekinthetjük. Ne felejtsük el, hogy akkor még volt erény a politikában. Őrizzük emléküket
a szívünkben, és tegyünk azért, hogy kinevelődhessen egy erényes politikai generáció, ami az élők
sorában átveheti egykori nagyjaink erkölcsi példakép szerepét.
Március 15-e nemzeti ünnepünk. Nemzeti összetartozásunk és függetlenségünk ünnepe.
Pártszimpátiától függetlenül, méltó módon ünnepeljük! Egységes nemzetként.
Az erény legyen veletek!

Fekete Könyv
2018.03.16.
"A korrupció elleni harc nemcsak jó kormányzást jelent. Hanem önvédelmet is. Hazaszeretet is." - Joe
Biden
https://www.facebook.com/platonpart/posts/409443872835322
Tisztelettel köszönetet mondunk a Transparency International
Magyarorszag munkatársainak, akik a Fidesz 106 legjelentősebb
korrupciós botrányát összefoglalták a Fekete Könyv című
kiadásukban. Ingyenesen letölthető*. Megnyugtató tudni, hogy
vannak erkölcsi alapokon működő szervezetek, amik a jogállamiság
és a politikai erény szilárd talapzatára építik tevékenységüket.
Magyarország az ilyen szervezetek nélkül könnyen a keleti
despotizmusok sorsára juthat. Nálunk is jelentkezhettek
önkéntesnek a TI munkájában való részvétel érdekében. Mi jelenleg
a TAO közpénz kifizetések adatfeldolgozási feladatában segítjük őket önkéntesen, ingyen. VAN ERÉNY!
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Vámos Csaba történelmet írt
2018.03.17.
"Kivétel nélkül valamennyiünkben megvan az a nagyszerű tulajdonság, amely képes megváltoztatni a
világot. Egy minden szempontból hétköznapi ember lelkiismeretét követve szó szerint egyetlen
cselekedetével megváltoztathatja a történelem menetét." - Glenn Greenwald
https://www.facebook.com/platonpart/posts/409919589454417
Egyetlen ember is megváltoztathatja
a történelem menetét. Vámos
Csaba (Heves megye 1. OEVK független jelölt, Eger város MárkiZay-ja) ma történelmet írt! Vámos
Csaba az első magyar visszahívható
független képviselőjelölt, aki
közokiratban, közjegyző előtt tett
végrehajtható egyoldalú
kötelezettségvállalással vállalja,
hogy bármikor visszahívhatóvá teszi
magát az egyéni
választókerületében az ottani szavazók legalább felének kérése esetén. Történelmi fordulópont ez. A
Platón Párt kezdeményezésére Vámos Csaba érdeme. Öszinte tiszteletünk! Heves megye 1. OEVK
polgárai! Rá szavazzatok! Adjátok tovább egri ismerőseiteknek: Legyen Vámos Csaba az egri Márki-Zay!
Hajrá erényes függetlenek! VAN ERÉNY! Hallgasd meg a történelmi beszélgetést. Így írjuk mi a
történelmet. Az erény és a jogállam talapzatán.

A választás tétje: gyomlálás
2018.03.20.
"Sokszor olyan sokáig bámulunk egy csukódó ajtót, hogy túl későn vesszük észre a nyitottat." - Alexander
Graham Bell
https://www.facebook.com/platonpart/posts/411023969343979
A Fidesz szerint az április 8-i választás tétje az, hogy megmarad-e Magyarország. Pedig nyilvánvalóan
nem ez a tétje. A Fidesz szerint csak ők nemzetiek, és az ellenzék már alig várja, hogy migránsok millióit
telepítse hazánkba, és közpénzből mecseteket építsen. Politikai szemmel nézve érthetetlen, hogy
hogyan lehet egy profi párt kampánytémája ennyire gagyi. A válasz köztudottan az, hogy a Fidesz szerint
a szavazók többsége annyira sötét, hogy ezt elhiszi, így a migránsozással és sorosozással többséget lehet
szerezni. Aki azonban gondolkozik, arra a következtetésre kell jutnia, hogy ha az ellenzék kerülne
kormányra, akkor egyáltalán nem történne meg migránsok befogadása.
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Egyetlen egy migráns sem jönne be.
Nemhogy évi 1300, ahogy a Fidesz
azt suttyomban megtette. Nemhogy
20.000 letelepedési kötvényes
gazdagmigráns, ahogy azt a Fidesz
off-shore százmilliárodkért pénzért
megtette. Hanem egyetlen egy sem.
A tavalyi migránsos népszavazáson
ugyanis 3 millió ember deklaráltan
írásba adta, hogy nem szeretne
migránsokat befogadni. Egy részük
ezeknek fanatikus Fideszhívő, másik
részük pedig legyőzte a Fidesz iránt
érzett hányingerét, és a migránsok
elkerülése reményében szavazott.
Véleményünk szerint további 3 millió
szavazó is migránsellenes, csak azért nem szavazott a népszavazáson, mert annyira rühelli a Fideszt,
hogy nem akarta a szavazatával támogatni a Fidesz kezdeményezését. A többség tehát migránsellenes. A
Fidesz, mint párt pedig köztudottan a legszervezettebb kisebbség, ami már csak a társadalom
kisebbségének támogatását élvezi.
Az Erénytelen Ellenzéki Egyveleg tökéletesen tisztában van ezzel, így nem fog népszerűtlen intézkedést
hozni. Kormányra kerülve bottal sem merik majd piszkálni a migránsok beengedésének kérdését, hiszen
az első migráns után a nemzet visszasírná a Fideszt, így az Erénytelen Ellenzéki Egyveleg kormánya rövid
úton kétszeresen ütné agyon magát. A választás tétje tehát egészen más.
Van egy nagyon nagy kertünk. Amiben sok gyümölcs és zöldség megteremhetne. Olyan nagy ez a kert,
hogy minden magyart el tudna tartani. Ez a kert mindannyiunké. Ez a kert a politika. Viszont senki nem
foglalkozik vele. Pláne nem az erényes emberek. Így aztán csak a gaz nő a kertben. De az nagyon.
Négyévente a legtöbb magyar kimegy a kerthez, és látván, hogy tiszta gaz az egész, legyint egyet, és
hazamegy. Hadd gazosodjon tovább, úgysem lesz itt semmi. Nem foglalkozik vele senki. Időnként
azonban akkorára megnő a gaz, hogy néhányan felérik ésszel, hogy mostmár ki kell vágni. A gaz
köztudottan csak erősödni, nőni, fásulni tud. Néhányan megértik, hogy ha hagyjuk tovább burjánzani a
gazt, akkor annyira megerősödik, megkeményedik, megfásul, hogy házitraktorral már lehetetlen lesz
kiirtani, és ipari lánctalpas bulldózer kellene hozzá. Olyanja viszont egyikünknek sincs.
A választás tétje az, hogy ki tudjuk-e még vágni a gazt, vagy már túl késő. A választás tétje az, hogy
kivágjuk-e a gazt még annak ellenére is, hogy pontosan tudjuk: utána is gaz fog nőni. A választás tétje az,
hogy tudunk-e még időt nyerni, amíg felnő egy erényes generáció, ami végleg ki tudja irtani a gazt.
Tudunk-e még időt nyerni egy erényes politikai elit megjelenéséig, ami el tudja érni, hogy ne folyton gazt
irtani menjünk, hanem szüretelni. Ez az április 8-i választás tétje. Szavazz Te is! A gyengébb gazra.
Oroszország, Törökország, Észak-Korea népei már elkéstek ezzel. Ők már házitraktorral nem tudják
leirtani magukról a gazt. Mutassuk meg: a magyar nemzet még képes kivágni a gazt, még ha tudjuk is,
utána is gaz nő még egy darabig.
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Első szimpatizánsi találkozó Budapesten
2018.03.19.
Fontosnak tartjuk, hogy időnként
személyesen is találkozzunk. Emiatt
országosan igyekszünk grassroot
találkozókat szervezni, ahol a helyi
Platón Párt szimpatizánsok és tagok
megismerhetik egymást, és
konstruktív vitát folytathatunk. Vedd
a kezedbe az irányítást, és szervezd
meg a következő találkozót a saját
városodban! VAN ERÉNY!

Vámos Csaba erénygarancia vállalása
2018.03.21.
"Verba volant, scripta manent." - A szó elszáll, az írás megmarad.
https://www.facebook.com/platonpart/posts/411453072634402
Nemcsak a Fidesz bűnpártja retteg a független jelöltektől, hanem az ellenzéki bűnpártok is. Ezért nem
értesülsz a független jelöltekről a pártmédiában. Pedig történelmi esemény történt: Vámos Csaba az
első magyar VISSZAHÍVHATÓ képviselőjelölt (Heves Megye 1. OEVK). Vámos Csaba megmutatta: VAN
ERÉNY! A Platón Párt kezdeményezésére Vámos Csaba végrehajtható közokiratban vállalt
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erénygaranciákat közjegyző előtt. Több mint egymillió Ft-os pénzbüntetés terhe mellett. Az állami
fizetése egy részéről való lemondással. Az erénygaranciák közül a bármikori visszahívhatóság a
legfontosabb. A történelmi dokumentum itt érhető el:
http://platonpart.hu/public/fuggetlenek/20180321_Vamos_Csaba_erenygarancia_kozokirat.pdf
Ez az első magyar közokirat, ami
megrepesztette a NER, a pártokrácia
és a bűnpártok pajzsát. Ez az a
dokumentum, ami felteteti a
kérdést: a többi képviselő miért nem
vállal erénygaranciákat? Miért
szavaznánk olyan képviselőre ezek
után, aki egy garanciák nélküli két
lábon járó nemzetbiztonsági
kockázat? Mint például a bűnpártok
pártkatonái?
Eger újra történelmi helyszín. Most a
jogállam végvára. Ezúttal a
pártfegyelem és a pártokrácia támadja végvárunkat. A bűnpártok pártkatonái Egert is leigáznák. Ha Eger
megállította a törököket, akkor a bűnpártokat is meg tudja. Ezúttal se engedjük Egert elbukni! Eger
legyen pártoktól független! Vámos Csaba független jelölt történelmet írt! Vámos Csaba az első magyar
VISSZAHÍVHATÓ képviselőjelölt.
Elsőként vállalt erénygaranciákat végrehajtható közokiratban. Mandátuma idejére visszavonhatatlan
egyoldalú kötelezettségvállalásban. Vámos Csaba Eger jogállami várvédője. Független, mint Széchenyi.
Vámos Csaba képviseli a törvényhozó hatalmi ág kormánytól való függetlenségét. Vámos Csaba
független jelölt a jogállamiság egyik garanciája.
Legyen Vámos Csaba az egri Márki-Zay! A helyi érdekeket elfogulatlanul csak egy független jelölt tudja
képviselni. A pártkatonák a pártfegyelem miatt csak bábuk. A pártkatonák csocsófigurák, akik arra
dőlnek, amerre a pártvezérük diktálja. Emiatt alakul ki az önkény. Képviseleti demokráciához az
szükséges, hogy visszahívható független képviselők legyenek, akik az adott egyéni választókerület
polgárait képviselik a közpénzmaffia helyett.
Április 8-án szavazz függetlenre pártkatona helyett! Ahol pedig nem indul független jelölt, ott taktikusan
szavazz: a legesélyesebb ellenzéki jelöltre. Küzdjünk közösen az elnyomás, a pártokrácia, a bűnpártok
ellen! VAN ERÉNY!
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Első grassroot találkozó Kecskeméten
2018.03.21.
Fontosnak tartjuk, hogy időnként személyesen is
találkozzunk. Emiatt országosan igyekszünk
grassroot találkozókat szervezni, ahol a helyi
Platón Párt szimpatizánsok és tagok
megismerhetik egymást, és konstruktív vitát
folytathatunk. Vedd a kezedbe az irányítást, és
szervezd meg a következő találkozót a saját
városodban! VAN ERÉNY!

Aki másnak vermet ás
2018.03.26.
"A legjobb fegyver egy ellenség ellen egy másik ellenség." - Friedrich Nietzsche
https://www.facebook.com/platonpart/posts/413127299133646
Egy erénytelen politikai környezetben
úgy tudjuk magunkat a legjobban
megvédeni az önkényuralomtól, ha
időnként lecseréljük a hatalmat.
Április 8-ára ezt javasoljuk. Bár nem
számíthatunk egy ellenzéki
kormányzattól sem jóra és
erényességre, mégis el kell mennünk
az ellenzékre szavazni. Ezzel azt
üzenjük minden mostani és jövőbeli
hatalmi csoportosulásnak, hogy "Aki
másnak vermet ás, maga esik bele".
A hatalmon lévő erkölcstelen
kisebbség már sokaknak ásott
vermet. Tételes felsorolás hosszú lenne, de mindenki tudja, hogy a jelenlegi hatalom vermet ásott az
átláthatóságnak, a független médiának, a tisztességes közbeszerzésnek, a pártfüggetlen hatalmi
ágaknak, független alkotmánybíráknak, stb. Vermet ásott a jogállamnak. Meg kell tanulnia minden ilyen
hatalmi csoportosulásnak, hogy ha vermet ás, akkor maga esik bele. Egy új ellenzéki kormány ugyanis
megkapja mindazt az eszköztárat, amit a jelenlegi kormány az ellenzéke ellen fejlesztett ki saját maga
hatalomban tartása érdekében. Ám ez a fegyver visszafelé is elsülhet.
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Az állami apparátus csak felülről romlott, alsóbb szinteken hétköznapi köztisztviselők dolgoznak, így az
állam stabilitását a kormány lecserélése nem veszélyezteti. A kormány feláldozható, a hatalom
lefejezhető. A korrupt és jogállamiságot lebontó hatalmat oda kell vetnünk az ellenzéke elé.
Szembesítenünk kell a kormányzatot azzal, amit alkotott. Hogy a saját bőrén érezze. A következő
kormányzatnak pedig előre meg kell üzennünk, hogy velük is ez történik, ha tovább ássák a vermet. Még
nagyobbat zuhanhatnak. Ezt kell üzennünk április 8-án. Hadd gyengítsék egymást a hatalmasok.
Az erénygaranciák és korlátok nélküli hatalom minden formája ellen küzdenünk kell. Az erénygaranciák
és korlátok hiánya súlyos politikai kockázat. Ugyanis önkény és diktatúra lesz a vége. Minden történelmi
bűn azért történt meg, mert hatalmas kevesek őrültségét és erénytelenségét a manipulált többség nem
tudta időben megakadályozni. A Platón Pártnál ezért küzdünk az ismert bűnpártok ellen: az
erénygaranciák és korlátok nélküli hatalmat képviselik. Felróható módon hordozzák magukban az
önkény és a korrupció csíráját, hiszen a létesítő okiratukban nem vállalnak erénygaranciákat. Így nem
önkorlátozóak, nem átláthatóak, nem biztosítanak visszahívhatóságot és jogi számonkérhetőséget.
Olyan, mintha fék nélküli autót vennénk, garancia nélkül.
Ha pedig kizárólag korlátok nélküli hatalmi formációk közül lehet csak választani, akkor az ellen kell
küzdenünk, amelyik éppen hatalmon van. Még akkor is, ha tudjuk, hogy egy kormányváltással semmi
nem fog változni, és egy újabb bűnbanda jön, akik szintén nem hajlandóak erénygaranciákat vállalni (pl.
bármikori visszahívhatóságot, átláthatóságot, a közpénztámogatásokról való lemondást, stb.). Annyit
mindig megtehetünk, hogy az éppen hatalmon lévő bandát oda vetjük az ellenzéke elé. Ezt kell
cselekednünk, máskülönben diktatúra lesz a vége, és azt vesszük észre, hogy már nem tudjuk magunkról
levakarni az éppen regnáló bűnbandát.
Ez tehát a Platón Párt politikai krédójának (hitvallásának) egyik sarokköve: Küzdjünk a garanciák és
korlátok nélküli hatalom minden formája ellen! Még akkor is, ha csak ilyenek közül lehet választani. Ez
utóbbi esetben a hatalmon lévőket az ellenzéke elé kell vetnünk, hogy leckét kapjanak a hatalmasok, és
megtanulják: ha vermet ásnak, akkor maguk fognak beleesni. Leckét kell adnunk a hatalmasoknak. Mást
jelenleg nem nagyon tehetünk.

Funkcionális analfabéta teszt
2018.03.26.
"A tényekről, amik elsőre valószínűtlennek tűntek, egy magyarázat lerántja az őket rejtő leplet, és
megcsodálhatjuk őket meztelen szépségükben." - Galileo Galilei
https://www.facebook.com/platonpart/posts/413511099095266
Mindenki megtapasztalja, hogy az összetettebb dolgokhoz értő embereknek gazdagabb a szókincse, és
komplexebb magyarázatokat képesek adni egy adott problémára. A rövid és egyszerű magyarázatok
száma ugyanis csekély, és az egyszerű dolgok kimerítik őket. Összetettebb dolgok jóval komplexebb
magyarázatokat és gazdagabb szókincset igényelnek (erősebb reprezentációs potenciált).
Már általános iskolában kiderül, hogy a fontosabb tárgyakból képtelenség átmenni a konyhanyelv
használatával. Akinek nem fejlődik a szókincse és nem tud összetett logikai magyarázatokat adni, az
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megbukik. Nem lehet már negyedik osztályos feleletet sem abszolválni néhány szavas magyarázattal és
tőmondatokkal.
Ennek ellenére sokan azt hiszik, hogy a
politikában működnek az egyszerű
magyarázatok. Holott a politika az
egyik legösszetettebb tudomány.
Óriási nyerészkedési potenciál van
benne, így a bolondok boldogságát
(pénzt és hatalmat) keresők kedvelt
terepe. Magas szakmai színvonalat
igényel, felelősségteljes munka,
embert próbáló hivatás. Jogi jártasság
szükséges hozzá, máskülönben
gyorsan megüti az ember a bokáját.
Interdiszciplináris tudás sem árt.
Megtévesztés, manipuláció, taktika, stratégia, színjáték és észjáték a politika.
Mégis, vannak akik képesek elhinni mugukról, hogy a konyanyelvi szókincs birtokában szakértői e
területnek, és szilárd meggyőződésük, hogy ők felelősen tudnak dönteni politikai kérdésekben. Ők
reálisnak tartják, hogy a SOROS, a MIGRÁCIÓ, a KERÍTÉS, a CSOK és az ERZSÉBET UTALVÁNY szavak
kombinációjából levezethető, hogy melyik politikai formáció a legalkalmasabb a nemzet érdekeinek
képviseletére. Jog- és állambölcselet? Jogi alaptan? Alkotmányjog? Római jog? Jogállam? Erény?
Erkölcstan? Ugyan már. Kinek kell ez a sok marhaság? Vélik ők. Akik vízimértéket és vájlingot hoznának a
sztochasztikus analízis vizsgára.
Mindenkinek javaslunk egy önellenőrző tesztet elvégezni még április 8-a előtt abban az esetben, ha
tudni véled a tutit, és szilárd meggyőződésed, hogy a szavazatodnál jobb el sem képzelhető. Íme az
önteszt: Fogalmazd meg a döntésed indokait egy összefüggő magyarázatban. Mondd el magadban a
magyarázatot, hogy miért szavazol így vagy úgy. Vizsgáld meg a magyarázatodat! Vannak benne nem
hétköznapi, szakértelmet igénylő szavak? Összetett logikai állítások szinergiája áll a magyarázatod
mögött? Hosszú a levezetés? A magyarázatodban igaz premisszák vannak, és ezekre épülő konklúziók?
--- Vagy inkább egyszerű hétköznapi szavakból áll, mint például az ERŐ, SOROS, MIGRÁNS, KERÍTÉS,
GYŐZTES, FIATAL, ÚJ, ELSZÁMOLTATÁS, BÖRTÖN, REFORM, stb.? Rövid a magyarázatod? Netán
bizonyítatlan és ellenőrizetlen premisszák is vannak benne? Vagy nincsenek is benne premisszák? --- Ha
inkább az utóbbi, akkor van egy rossz hírünk. Ebben az esetben valószínűbb, hogy egyáltalán nincs
igazad, és a magyarázatod nem képes átfogni a probléma komplexitását, így jó döntés alapja nem lehet.
Vagy csak véletlen trafáltál bele a jó megoldásba, de gőzöd sincs, hogy miért az a jó megoldás. Radírral
próbálsz integrálni.
Ha konyhanyelvi a magyarázatod, akkor inkább hasonlítasz egy megbukni készülő alsós diákhoz, mint
felelős szavazóhoz. Funkcionális analfabéta vagy a területhez. Csak gondold át a hasonló
élethelyzeteket! Rövid/egyszerű = semmitmondó.
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Vámos Csaba vasa a tűzben
2018.03.27.
Vámos Csaba, Ferrum tuum in igne est. Addig üsd a vasat, amíg meleg!
https://www.facebook.com/platonpart/posts/413673022412407
Felháborító! Az ellenzéki bűnpártoknak nem
tetszik, hogy az általuk megrendelt
közvéleménykutatás szerint Egerben a független
képviselő a legesélyesebb, és nem a DK vagy az
MSZP pártkatonája. Emiatt visszavonták a
közvéleménykutatás terjesztését. Miért? Mert
közpénzből még egy pártkatonát akarnak
eltartani, és még egy pártkatona után fel akarják
venni az állami támogatást a közpénzből. Olvasd el
a mellékelt Index.hu cikket!
Egerben indul egy független jelölt, Vámos Csaba. A
független jelölt, aki történelmet írt. Elsőként
vállalta közokiratban, hogy bármikor visszahívható
az egyéni választókerületében, ha a szavazói
bizalmát elvesztené. Ő az első magyar visszahívható képviselőjelölt. Ő egy történelmi személyiség lesz a
jövő erényes történelemkönyveiben. Ennek ellenére ezt a törékeny politikai csodát az ellenzék egy
bábként funkcionáló pártkatonával tenné meg nem történtté néhány millió Ft-ért. Emberek! Ébredjetek
fel, milyen világ a bűnpártok világa! Nem győzik kitakarni a szemetek elől azt a tudást, hogy VAN ERÉNY!
Ezúttal gyűjtést szervezünk Vámos Csaba (Heves megye 1. választókerület) részére, hogy Egerben és
környékén hirdetni tudjuk a hírét: történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy közokiratban közjegyző
előtt vállalta az erénygaranciákat, többek között azt, hogy bármikor visszahívható. Nekünk kell arréb
lökni a tolakodó bűnpártokat, akik már a sokadik repetáért tartják a markukat, erényt és erkölcsöt,
jogállamot, innovációt, paradigmaváltást nem tisztelve. A bűnpártok a múlt, a független képviselők a
jövő. Az erényes jövő, a szabad jövő, a független jövő. A pártokrácia és a pártfegyelem által uralt
önkénykorszak vége. Legyél részese, és írd bele a neved a történelemkönyvekbe azzal, hogy támogatod
az első független képviselőjelölt kampányát, aki erénygaranciákat vállalt közokiratban.
Járulj hozzá, hogy precedenst teremthessünk 2022-re: lehet közokiratban erénygaranciáakt vállalni, és
működik a visszahívhatóság intézménye. Ha van ilyen precedens, akkor védhetetlen lesz a többi
képviselő számára, hogy miért nem vállalja ezeket a garanciákat.
MOST MOST MOST MOST van az a pont, ahol szükség van a támogatásodra! MOST kell odalépni, mert
EZ AZ A PONT, ahol megreped a bűnpártok és a pártokrácia pajzsa. Most kell odaszúrni, most kell kiállni
közösen. Ez az a pont, ami a Fidesznek is és az Erénytelen Ellenzéki Egyvelegnek is a legjobban fáj. A
független képviselők. Ha a bűnpártok és a pártokrácia ellen vagy, akkor utalj át valamennyi pénzt, hogy
Vámos Csaba bekerülhessen az Országgyűlésbe, és ő lehessen az első visszahívható képviselő!
TÁMOGASD EZT A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYT! Eger most a jogállam végvára!
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Vámos Csaba az erénygaranciákról
2018.03.28.
"Azok, akik változásokat kezdeményeznek, lehetőséget kapnak az elkerülhetetlen változások
menedzselésére." - William Pollard
https://www.facebook.com/platonpart/posts/414047082375001
A Platón Párt az erényes
politikusokért és az erényes
politikáért dolgozik. Hisszük, hogy ez
csak erénygaranciák biztosításával
működhet. Azt is hisszük, hogy ez
kizárólag a pártokrácia (a pártok
kizárólagosságának) letörésével, és a
bűnpártok (erénygaranciákat nem
biztosító pártok) ellehetetlenítésével
működhet. Emiatt az erényes
független jelöltekben látjuk
elsősorban a jelenlegi erkölcsi és
jogállami válság megoldásának
kulcsát.
Miután a valasztas.hu oldalon nyilvánossá váltak a független jelöltek (45 jelölt), akik pártoktól
függetlenül indulnak egyéni képviselőként április 8-án, megpróbáltuk mindegyiket felkeresni. 18
független jelölt esetében sikerült internetes elérhetőséget találnunk (a többi jelölt minden bizonnyal
kamu jelölt). Korábban egyiket sem ismertük, ismeretlenül írtunk nekik. Közülük hat válaszra is méltatott
minket. Egy azonban meg is értette az üzenetünket és a missziónkat, és hitet tett az erényesség és az
erénygaranciák mellett.
Történelmi mérföldkőhöz érkeztünk el azzal, hogy Vámos Csaba elsőként vállalta a kortárs
történelemben, hogy bármikor visszahívhatóvá teszi magát. Mindezt egy egyoldalú
kötelezettségvállalást jelentő, végrehajtható és visszavonhatatlan közokiratban vállalta, közjegyző előtt
tett nyilatkozatban. A Platón Párt megfogalmazta, írásba foglalta, Vámos Csaba pedig elköteleződve az
erényesség mellett megtette: Elsőként erénygaranciákat vállalt, amiket jogilag számon is lehet kérni. Egy
egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó közokirat ugyanis azonnal végrehajtható okirat, ami az ítélt
dolog (bírósági ítélet) joghatályával bír.
Egy telefonbeszélgetéssel kezdődött:
https://www.facebook.com/platonpart/posts/409919589454417
A Platón Párt megfogalmazta az erénygarancia vállalás szövegét. Vámos Csaba elment vele a
közjegyzőhöz, és megszületett a történelmi közokirat:
http://platonpart.hu/public/fuggetlenek/20180321_Vamos_Csaba_erenygarancia_kozokirat.pdf
A helyi egri sajtó közreadta:
http://www.egerhirek.hu/2018/03/22/vamos-csaba-garanciat-vallal/kiemelt/egerhirek
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Az ellenzéki pártok által megrendelt közvéleménykutatás szerint Heves megye 1. választókerületében
Vámos Csaba független jelölt a legesélyesebb.
https://www.facebook.com/platonpart/posts/413673022412407
Miután ez kiderült, az ellenzéki pártok bevonták a közvéleménykutatások eredményeit, és megpróbálták
azt eltitkolni:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/03/27/az_mszp_csinaltatott_egy_eselyes_jelolti_listat_m
ajd_visszavonta_a_terjeszteset/
A következő mérföldkő az lesz, ha Vámos Csaba be is jut az Országgyűlésbe, mint az első független
képviselő, aki erénygaranciákat vállalt. Ekkor április 8-án örömünnepben lehet része minden erkölcsös
magyarnak. Ha teheted, támogasd Vámos Csaba kampányát. Gyűjtést szervezünk számára, az alábbi
bankszámlára lehet utalni. Facebook hirdetésre költjük Heves megyére szűkítve. VAN ERÉNY!

Vámos Csaba választás HírTV
2018.03.29.
"Ha nagyon kívánsz valamit, legyen hozzá bátorságod, hogy mindenedet ennek az ügynek az elérésére
tedd fel." - Brendan Behan
https://www.facebook.com/platonpart/posts/414565152323194
Vámos Csaba független jelölt (Heves
megye 1. OEVK) tökéletesen érti, és
hitelesen képviseli azt, ami a Platón
Párt politikai filozófiájának az alapja:
Az egyéni képviselői
bársonyszékekbe pártkatonák helyett
független jelölteket kell választanunk
azért, hogy a pártérdekek helyett a
helyi polgárok érdekei
érvényesülhessenek.

A pártkatonák ugyanis a pártfegyelem miatt bábok, akiket felülről mozgatnak, így a polgárok akarata
ellenére cselekszenek. A független képviselő azonban pártérdekektől mentes, és a polgárok
visszahívhatják, ha közokiratban vállalja a Platón Párt által kidolgozott erénygaranciákat.
Tisztelettel gratulálunk Vámocs Csaba tevékenységéhez! Kevesen értik még: történelmet ír. Megmutatja:
VAN ERÉNY!
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Nehéz a választás, de még van
2018.03.30.
"Az élet, ahogy a póker, kockázatvállalást igényel. Nem lehet előle elbújni. Szembe kell vele nézni." Edward Norton
https://www.facebook.com/platonpart/posts/415132662266443
Magyarországgal valami olyasmi
történik, mint amikor az egyedül élő
idős özvegy nénihez bejutnak az
edényárus csalók, és amíg az egyik
magyarázza a néninek a nikkeltitánium ötvözet előnyeit, addig a másik
már javában rámolja ki a házat a pincétől a
padlásig. Nem vettük elég komolyan, hogy mit
tett
velünk a Fidesz az alkotmány (Alaptörvény)
korrumpálásával, miközben elvonta a
figyelmünket a migránsokkal és a többi
nikkel-titánium ötvözettel. A
jogrendszerünk legmélyére tette be a
Fidesz maffiagépezete azokat a hátsó
ajtókat, amikkel még egy ellenzéki
többség esetén is elgáncsolhatja a
Fidesz a jogállamot. A Fidesz
pártkatonákból álló Költségvetési Tanács konkrétan megakadályozhatja, hogy az Országgyűlés elé
kerüljön a költségvetés. Így jövőre elgáncsolhatja az új ellenzéki kormányt.
"Az Alaptörvény mondja ki, hogy a köztársasági elnök (Áder János) feloszlathatja az Országgyűlést, ha az
legkésőbb március 31-ig nem fogadja el az adott évre vonatkozó költségvetést. Ha tehát a Költségvetési
Tanács (tagjai Kovács Árpád elnökön kívül: Matolcsy György és Domokos László, utóbbi a Fideszfrakcióból ült át az Állami Számvevőszék élére) nem adja meg a hozzájárulását a költségvetés
elfogadásához (amit megtehet akár azért is, mert az „államadósság” vagy a „teljes hazai össztermék”
fogalmát eltérően értelmezi a kormánytól), akkor a költségvetési törvény nem fogadható el,
következésképp jelenleg lényegében Matolcsy Györgyön, Domokos Lászlón és Áder Jánoson múlik, hogy
a feles többségű kormány kitölti-e a mandátumát, avagy új választást kell kiírni." *
Ezen kívül még számos olyan rendelkezés van az Alaptörvényben, ami a centralizált önkényuralom
kiépítését teszi lehetővé (pl. Média Tanács, GVH, ÁSZ, Alkotmánybíróság, stb. tagjainak
egypártrendszerű választása, ami a pártfegyelem miatt azt jelenti, hogy aki csak számít közjogi méltóság,
azokat Orbán Viktor választja ki). Ő a maffiavezér, akitől félnek a saját pártbelijei is. Honnan lehet ezt
tudni? Onnan, hogy még nem buktatták meg belülről annak ellenére, hogy a családjával nyakig benne
van a nemzetközi bűnfelderítő szervek bűnvádjaiban. Egy normális pártban az ilyet már régen kirúgták
volna. Ám a Fidesz maga Orbán Viktor.
Hogyan magyarázzuk el, hogy most a jogállamiság a tét április 8-án? Nem azért szavazunk az ellenzékre,
mert az jobb, hanem azért, hogy derékba törjük egy önkényuralom zsarnoki és korrupt rendszerét, és
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időt nyerjünk, amíg kiépül egy másik. Inkább váltsunk le többször jó kormányokat, mint hagyjunk egyszer
egy rosszat hatalmon. Utóbbi esetben nem lesz több választásunk. Mindent meg kell tennünk a Fidesz
leváltása érdekében! Ezt úgy tudod megtenni, ha pártlistán kizárólag az 5% feletti négy párt
valamelyikére szavazol a döntésed szerint (ABC sorrendben): DK, Jobbik, LMP, MSZP-Párbeszéd. Eszedbe
ne jusson szavazatot pocsékolni kis pártra a pártlistán! Az ellenzéknek 2/3 kell! Tanulja meg minden
hatalmas: Aki másnak vermet ás, maga esik bele! Legyen alkotmánymódosítás, legyen elszámoltatás!

Dobó István üzenete
2018.03.31.
"Sem ERŐ, sem FORTÉLY meg nem félemlít. Sem PÉNZ, sem ÍGÉRET meg nem tántorít. A VÁR feladásáról
szót sem ejtek." – Dobó István
https://www.facebook.com/platonpart/posts/415400335573009
Senki nem foglalta össze még így az
április 8-i választás lényegét. Ránk
nehezedett hát a feladat, hogy
megtegyük. Ezúttal Dobó István egri
várvédő kapitány volt a
segítségünkre.

Sem ERŐ, sem FORTÉLY
meg nem félemlít.
Sem PÉNZ, sem ÍGÉRET
meg nem tántorít.
A VÁR feladásáról
szót sem ejtek.
Isten engem úgy segéljen!
Várunk: a demokrácia.
Falaink: a jogállami garanciák.
Nem török, hanem magyar támadja.
Migránsok mögé bújik, hogy a vejét rejtse.
Nem törököt ránt magával a mélybe,
hanem az egész országot.
Nem a migránsok a fő ellenség!

Az önkényuralom a fő ellenség!
Nem azért szavazunk az ellenzékre,
mert jobb. Hanem mert a Fidesz rossz.
Azért váltunk kormányt, hogy megmutassuk:
bármilyen kormányt képesek vagyunk,
és képesek leszünk leváltani!
A legalamuszibbat is.
A legnácibbat is.
A legkommunistábbat is.
A legmanipulatívabbat is.
A legmegfélemlítőbbet is.
Mindet.
Mindaddig, amíg nem lesz erényes
az általunk jóhiszeműen megválasztott
politikai vezetés.
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Megmutatjuk mindannyiszor:
Bármilyen kormányt le tudunk,
és le is fogunk váltani.
Erénytelen csőcseléknek
nincs helye az országunk élén.
Eddig is megmutattuk.
Most is megmutatjuk.
Életét adta már rengeteg magyar,
hogy jogaink lehessenek
a mindenkori hatalommal szemben.
Gyermekek vesztették el apjukat.
Feleségek a férjeiket.
Neked csak fel kell állnod,
és elsétálni szavazni.

A Fidesz nem igyekezett a
hatalommal szembeni jogaidat
minél jobban gyarapítani.
Ezért mennie kell.
Ezért a Fidesznek mennie kell.
Orbánnak mennie kell.
Nem azért, mert az ellenzék jobb.
Azért, mert a Fidesz nem elég jó.
Nem erősítette a polgárok jogait,
hanem gyengítette a jogállamot.
Megszégyenítette a médiát.
Eladta a tisztességes versenyt.
Megfertőzte bűnével a társadalmat.
Orbánnak mennie kell.

Pénzerdőben jártam
2018.04.02.
"A siker nem végleges. A bukás sem végleges. A folytatásra irányuló bátorság az, ami számít." - Winston
Churchill
https://www.facebook.com/platonpart/posts/416004385512604
Lányok, lányok, magyarországi
lányok! Sok fiú és férfi megy hozzátok
locsolkodni. Kertelnek, verselnek,
még kölnit is vesznek. Ám valójában
piros tojásokat és fehér nyuszit
szeretnének látni. Így van ez a
politikában is. Csak a pártok nem
Húsvét hétfőn, hanem április 8-án
vasárnap szeretnék a kegyeidet
elnyerni. Mintha udvarlók közül
kellene választanod. Jönnek a kérők,
kisuvickolt csizmákban, lóháton vagy
hintóval, részegen vagy józanon. Mind feleségül szeretne venni.
Neked azonban csak egy kell. Akiben megvannak azok az erények, amik egy életreszóló harmonikus
kapcsolatot biztosíthatnak. Mit teszel, ha idén csak csabzott, iszákos, durva, csaló, tolvaj, hazug,
nagypofájú és kétszínű udvarlók jönnek? Az egyik különösen rámenős. Erzsébet utalványt küldött már
előre. A saját arcképével plakátoltatta ki az utcádat. Még a TV-ben is reklámozza magát. Több falubeli
jóképű és derék fiatalembert verőlegényekkel tart távol Tőled, nehogy tudomást szerezz róluk. Azt is
rebesgeti, hogy migráncs férfiak jönnek a faluba, és ha nem hozzá mész feleségül, akkor mind
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megerőszakolnak. Szerinte csak ő tud megvédei tőlük. Már nagyon feleségül akarna Téged venni. Kezdi
elveszíteni a türelmét is, olyan régóta udvarol már. Mondott már valami olyasmit is, hogy hamarosan
elégtételt vesz.
Jól tudod, ha hozzámennél feleségül egy ilyen emberhez, akkor többször már soha nem fogadhatnál
locsolkodókat. Jövőre vagy azután, négy év múlva már nem jönnének újabb udvarlók, mert az urad
megtiltaná, hogy más férfit fogadj a házhoz. Mit teszel hát akkor, ha idén nincs az igényeidnek megfelelő
udvarló? Engedsz a legrámenősebbnek? Ne tedd!
Ilyen helyzetben azt javasoljuk, hogy a legbunkóbb udvarlót minden évben kosarazd ki. Mutass a
bunkónak ajtót. Hozd a tudtára, hogy jövőre már nem várod vissza locsolkodni. Locsolkodjon Felcsúton.
Viszont híreszteld el a faludban, hogy olyan udvarlókat is vársz jövőre locsolkodni, akik eddig még nem
jöttek, mert esetleg megfélemlítette őket a bunkó udvarló. A többi idei locsolkodónak pedig engedd,
hogy meglocsoljanak, de ne kötelezd el magad mellettük. Ha jövőre egy másik udvarló lesz bunkó, és
veszi át a főbunkó hatalmaskodó szerepét, akkor azt is kosarazd ki, és ne állj vele szóba. Így időt
nyerhetsz. Mindig a legbunkóbbat (a hatalomban lévőt) ebrudald ki. Erényes kérőre csak így van esélyed,
még ha nem is azonnal, hanem egy-két év múlva érkezik. De érkezik! VAN ERÉNY!
Kellemes Húsvétot kíván az erény pártja. Nemcsak a hölgyeknek. Urak, csak erényesen! Ne erélyesen!

A négy nagyágyú
2018.04.02.
"A szavazat olyan, mint a puska. A hasznossága a használója képességétől függ." - Theodore Roosevelt
https://www.facebook.com/platonpart/posts/416385345474508
Mennyire fontos Neked a
kormányváltás? Hogyan szavaznál,
ha az életed múlna a
kormányváltáson? Pártlistán
odaadnád a szavazatodat egy 2-3%os pártnak? Ami szinte biztosan
úgysem jut be az Országgyűlésbe az
5%-os küszöb miatt? Vagy
átgondolnád egy kicsit jobban a
stratégiádat? A megoldás: csak a
NÉGY NAGYÁGYÚ jöhet szóba
pártlistán!
2018-tól új szabály, hogy a
pártoknak vissza kell fizetniük az
állami párttámogatást, ha az 1%-ot
nem érik el a választáson.
Szerintünk ez egy jó szabály. Egyébként sem közpénzből kellene működnie a pártoknak, pláne ha meg
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sem tudnak elég szavazót szólítani. Tudtad, hogy az 5%-ot el nem érő pártok azért kapadoznak a
szavazatod után a pártlistán, hogy elérjék az 1%-ot, és ne kelljen nekik visszafizetniük azt a
többszázmillió Ft közpénzt pártonként, amit megelőlegezve kaptak az államtól a kampányukra?
Mostmár tudod. A hízelgés ellenére a pártoknak nem Te vagy a fontos, hanem a szavazatod. Hogy a
többszázmillió Ft közpénzt megtarthassák, és abból utána tovább hízeleghessenek Neked. Ébresztő!
Számunkra világos, hogy a Fidesz-KDNP-n kívül csak a NÉGY NAGYÁGYÚ juthat be az Országgyűlésbe (DK,
Jobbik, LMP, MSZP-Párbeszéd). Nincs stabil közvéleménykutató, ami a többi pártot 3% fölé mérné.
A kis pártok kampányában látszik a kétségbeesett kapadozás, hogy megpróbálják eladni az
eladhatatlant: azt kérik, hogy annak ellenére, hogy szinte biztosan nem kerülnek be az Országgyűlésbe,
mégis szavazz rájuk (Együtt, Momentum, Kétfarkú, stb.). Csak tudd, hogy ha nem a NÉGY NAGYÁGYÚ
pártra szavazol pártlistán, akkor minden bizonnyal a Fideszt támogatod, és a kormányváltás esélyét
csökkented.
Azt javasoljuk, hogy ha annyira fontos számodra a kormányváltás, akkor mindenképpen össztűz alá kell
vennünk a Fideszt. Minden szavazat számít. Azzal, hogy a pártlistán a NÉGY NAGYÁGYÚ valamelyikére
szavazol, két legyet is ütsz egy csapásra:
–

Növeled az Országgyűlésbe bejutni képes 5% feletti NÉGY NAGYÁGYÚ ellenzéki párt arányát a
Fidesz-KDNP-vel szemben.

–

Visszaadsz az államnak többszáz millió közpénzt, ami egyébként azoknál a pártoknál maradna,
amik csak az 1%-ért küzdenek. Egyébként is tűrhetetlen dolog, hogy a bűnpártok közpénzből
működnek, nem? Le kellene őket szoktatni a szerről, mert a gatyánk rámegy erre.

Sok kritikát fogunk kapni erre a cikkre, tudjuk. Pl. hogy nem adunk esélyt a kis pártoknak, biztos
valamelyik párttal összefonódtunk, stb. NEM. Mi sem örülünk, hogy a NÉGY NAGYÁGYÚ is bűnpárt
(olyan párt, ami a létesítő okiratában nem biztosítja az erénygaranciákat).
De mi feltettük magunknak a kérdést: Hogyan szavaznánk a pártlistán, ha az életünk múlna a
kormányváltáson? A NÉGY NAGYÁGYÚ jött ki megoldásként.
Mert a tét most a kormányváltás. Nem az 1%-os kispártok életben tartása közpénzből.
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Egy százalékért koldulók
2018.04.03.
"Soha ne koldulj olyanért, amit önerőből is meg tudsz szerezni." - Miguel de Cervantes
https://www.facebook.com/platonpart/posts/416528148793561
Az 5% alatti pártok (Együtt,
Momentum, Kétfarkú, stb.) azért
akarják a pártlistás szavazatodat, hogy
elérjék az 1%-ot, és így ne kelljen
visszafizetniük a többszázmillió Ft-os
állami támogatást. Ezzel a Fideszt
segítik, mert sok értékes szavazat
veszik el csak azért, hogy
megtarthassák a százmilliókat. A
semmire vonnak el szavazatokat az
életképes ellenzéktől. Pártlistán a
négy nagyágyú valamelyikére szavazz
(DK, Jobbik, LMP, MSZP-P), ha fontos a
kormányváltás! Így többszázmillió Ftot vissza is csatornázhatsz az
államkasszába a kis bűnpártoktól.
Egyéniben kis párt jelöltjére is szavazhatsz.

Április 9
2018.04.03.
"A holnap felelőssége alól nem bújhatsz ki azzal, hogy ma elbújsz előle." - Abraham Lincoln
https://www.facebook.com/platonpart/posts/416724592107250
Április 9-e van. Egy ideális világban. Az
5%-ot el nem érő pártok vezetői közös
nyilatkozatot adnak ki:
Kovács Gergely (Kétfarkú Kutya) 3%
Juhász Péter (Együtt) 3%
Fekete-Győr András (Momentum) 4%
Thürmer Gyula (Munkáspárt) 1%
Tisztelt Szavazók,
Pártjainknak nem sikerült elérnie az 5%os parlamenti küszöböt. A pártjainkra
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adott pártlistás szavaztok így mind elvesztek. Konkrétan 908.802 szavazat veszett oda. Csak azért, mert
olyan pártokra adtátok a pártlistán, amik végül nem ütötték meg az 5%-os küszöböt. Közel egymillió
szavazat. Ami nem a népszerűbb, 5%-ot biztosan elérni képes ellenzéki pártokhoz került, hanem a
kukába. Így a Fideszt erősítette. Mind. Ezért nem lett kormányváltás. Kb. egymillió szavazat miatt.
A kampány alatt mindenkit arra biztattunk, hogy a pártlistán is szavazzatok a pártunkra, holott biztosan
lehetett tudni, hogy a pártunk népszerűsége a társadalom körében még nem éri el az 5%-ot. Még nem
bizonyítottunk eleget. Még nem dolgoztunk eleget. Még nem szolgáltunk eleget. Még nem ismertek
minket elegen. Jól tudtuk ezt mi is, a pártok vezetői. Hibáztunk. Gyávák voltunk. Elsiettük. Türelmetlenek
voltunk.
A kampányidőszakban eltitkoltunk előletek egy nagyon fontos körülményt. Úgy gondoltuk, hogy úgysem
értenétek meg. 2018-ra a Fidesz hozott egy jelentős törvényi változást a pártfinanszírozással
kapcsolatban.* Négy paragrafus az egész törvény, mégsem ültünk le veletek átbeszélni. Négy paragrafus
csupán, de óriási hatása volt a tegnapi választásra.
Az új szabály alapján azoknak a pártoknak, amik nem érik el az 1%-ot, az összes kampánypénzt vissza kell
fizetniük (2. § (2) b pont). Továbbá a vezető tisztségviselők a saját vagyonukkal felelnek, ha ezt az
összeget a pártjuk nem fizetné vissza (2. § (8) bekezdés). 2014-ben csak akkor kellett visszafizetni az
állami párttámogatást, ha jogellenesen használta fel egy párt. 2018-ban az 1%-ot el nem érő összes
pártnak vissza kell fizetnie a közpénz támogatást. Pártonként többszázmillió Ft-ot.
Ennek a rendelkezésnek óriási hatása volt a
tegnapi választási eredményre. Mi, a pártjank
vezetői, a saját vagyonunkat kockáztattuk azzal,
hogy vajon eléri-e a pártunk az 1%-ot. Ha nem
értük volna el, akkor vissza kellett volna fizetnünk
azt a többszázmillió Ft-ot pártonként, amit a
kampány ideje alatt arra költöttünk, hogy
közpénzből magunkat népszerűsítsük. Egyszerű
nyereségvágy vezérelt minket abban, hogy arra
bátorítsunk mindekit éretlen kis pártként, hogy
pártlistán is szavazzatok ránk. Azért tettük, mert
nem tudtunk nemet mondani a többszázmilliós
állami támogatásnak. Nem tudtunk addig várni,
amíg népszerűbbek leszünk. A rabjává tett minket
a közpénz.
Bocsássatok meg, hogy az emiatt kidobott közel
egymillió szavazat miatt nem lett kormányváltás.
Ne haragudjatok! Azt vettük el tőletek, amit a
legjobban vártatok tőlünk: a rendszerváltás
lehetőségét. Mindezt puszta önérdekből. Gyávák
voltunk. Elsiettük. Türelmetlenek voltunk.
----
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Ébredj! Még nincs április 9. Még lehet máshogy. Ha az egyéni jelöltek esetében érted, hogy a
legesélyesebb ellenzéki jelöltre kell szavazni, akkor a pártlistán miért nem érted, hogy csak az 5%-ot
stabilan megütő négy nagyágyú valamelyikére (DK, Jobbik, LMP, MSZP-Párbeszéd) érdemes szavazni? 5%
alá mért kispártra a pártlistán ne szavazz! Egyéniben persze szavazhatsz a jelöltjére, ha ő a
legesélyesebb, de ne a pártlistán! A kormányváltás érdekében! A kormányváltás érdekében! Ahol VAN
ERÉNY, ott van ész is.

Vályogházra tetőteret?
2018.04.06.
"Az igazság nagy ellensége gyakran nem a szándékos, kiagyalt és tisztességtelen hazugság, hanem a
tartós, meggyőző és irreális mítosz." - John F. Kennedy
https://www.facebook.com/platonpart/posts/417819795331063
Felázó, salétromos vályogházra
akkor se húzz tetőteret, ha április 8ig szépen bevakolják! Pedig Orbán
éppen erre kér. Azt akarja, hogy ne
foglalkozz a rendszere romlott
alapjaival. Ne foglalkozz a családja
és a haverjai példátlan korrupciós
ügyeivel, a szarvast ölő
kereszténnyel, a nemzetközi
bűnvádakkal, a letelepedési
kötvényekkel. Azt szeretné, ha
folytathatná egy olyan erkölcsi
talapzaton, amit Te is szégyellsz.
CSAK A FIDESZ telepített hazánkba
migránsokat! CSAK A FIDESZ nyer közbeszerzést. CSAK A FIDESZ van a médiában. CSAK A FIDESZ
törvénykezik. CSAK A FIDESZ a közerkölcs akadálya. Kormányváltást!

Rekordot döntöttünk
2018.04.08.
Döntöttünk. Rekordot mindenképpen. Az elmúlt héten közel félmillió polgárt értünk el valamilyen
formában. Igyekeztünk felhívni a figyelmeteket a bűnpártok kockázataira. Erről a bűnpártok nem
beszélnek. Azon dolgozunk, hogy megdöntsük azt a dogmát, miszerint a pártok csak közpénzből
működhetnek. A közpénzből működő pártok az állam lélegeztetőgépén egy sor kockázatot jelentenek. A
közpénz ellenállhatatlan csaliként lebeg a pártok előtt, és a pártok nem tudnak ellenállni a csábításának.
Ebből következik a független képviselők kulturájának hiánya, a pártokrácia, és végső soron az önkény.
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Krédónk része, hogy
küzdünk a bűnpártok
ellen, különösen a
hatalmon lévő ellen.
Idén nem indulunk a
választáson, de 2022re már most
elkezdtünk készülni.
Tarts velünk! VAN
ERÉNY!

Megtörtént 1
2018.04.09.
"Az embereknek elég az a tudat, hogy volt egy választás. Nem a szavazók döntik el a választást. Hanem
azok, akik a szavazatokat számolják." - Sztálin
https://www.facebook.com/platonpart/posts/418763525236690
Korábban írtunk arról, hogy a 11.000
szavazókör eredményeit egy csak a
Fidesz által ismert szoftver összegzi.
Ki kell kérnünk mind a 11.000
szavazókör aláírt jegyzőkönyveinek
másolatát, és manuálisan ellenőrizni a
felösszegzés helyességét. Ki segítene
ebben a feladatban? Már csak a
választás tisztaságának ellenőrzése
érdekében is, hogy legalább nyugodtan
aludjunk majd. Segítsetek!
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Megtörtént 2
2018.04.09.
"A legjobb módszer az előrejelzésre, ha megérted a jelent." - John Naisbitt
https://www.facebook.com/platonpart/posts/418939375219105
Hiába figyelmeztettünk százezreket, a
baj megtörtént. A kispártok feneke
viszketett, mivel már nagyon
közpénzhez akartak jutni. Nem a
diktatúra megtörése volt az érdekük,
hanem az, hogy a közpénzt
megtarthassák. Saját népszerűségük
elégtelen voltát ismerve is arra kérték
a szavazóikat, hogy pártlistán is
szavazzatok rájuk. A gyarlóság
netovábbja. A szavazók pedig ahelyett,
hogy megértették volna a választás
tétjét, elpoénkodták, indokolatlanul
elkockáztatták a Fidesz letöréséhez
szükséges szavazatokat a kukába.
Kívánságműsort rendeztek racionális
túlélőstratégia helyett.
A Fidesz diktatúra letörése elől ellopott értékes szavazatok száma pártonként:
* Kétfarkú Kutyapárt: 89 348 (két ellenzéki mandátum).
* Együtt: 33 824 (majdnem egy mandátum).
* Momentum: 150 065 (több, mint három ellenzéki mandátum).
* Munkáspárt: 15 170, Családok pártja: 10 353, stb.
Nem fognak bocsánatot kérni. Az Együtt és a nála még kisebb pártok nem tarthatják meg a közpénz
támogatást, mert nem érték el az 1%-ot sem. A Momentum és a Kutyapárt köszöni szépen, felhasználja
a közpénzt (még ha utóbbi a nagyrészét el is ajándékozza, hogy ettől még népszerűbb legyen). Morbid
vicc volt. A Momentum pedig beteljesítette a küldetését: Fidesz kreálta műellenzékként azt tette, amiért
létrehozták a tagjaik manipulálásával: szavazatok elszívására. Mert Orbán ellenzékváltó hangulatban
volt. Hogy a Fidesz tudhassa, hogy ez az ellenzéki párt legalább nem a Simicskáé. Ahhh...
Ha nem szavaztak volna 300.000-en kispártokra, most nem lenne kétharmad. De elég lett volna, ha csak
50.000 ember nem szavaz rájuk, az már egy mandátumot az ellenzéknek adott volna. Bosszantó. Pláne,
hogy előre leírtuk, hogy mi várható. Felelőtlen volt, aki indokolatlanul kockáztatott egy ilyen helyzetben.
Az ő tévedésük levét mindannyian inni fogjuk. A fekete levest.
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Megtörtént 3
2018.04.09.
"Senki sem akar olyan előrejelzést, amiben a jövő olyan, mint a jelen, még akkor sem, ha statisztikailag
tökéletes az előrejelzés" - Nathan Myhrvold
https://www.facebook.com/platonpart/posts/418955315217511
A mostani választásra a racionális
túlélőstratégia a taktikai szavazás volt.
Egyéniben is és Pártlistán is.
Egyéniben a legtöbben megértették,
hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre
kell szavazni. Mi ezt annyival
egészítettük ki, hogy a független
jelölteket preferáljuk.
A pártlistán viszont ugyanezt az elvet
már sokkal kevesebben értették meg.
Az ellenzéki pártok elkezdték ugyanis
reklámozni, hogy "a pártlistán a szíved
szerint szavazz. Ne az eszedre
hallgass!" Mint a cukrosbácsi. Mindezt
azért tették, mert az 1%-ot el nem érő
pártoknak az állami támogatás teljes
összegét vissza kell fizetniük. A Momentum és a Kutyapárt megkapta amit akart. A közpénzt. Holott elég
lett volna az ilyen ismertebb kispártok által ellopott 300.000 szavazatból 90.000 is ahhoz, hog ne legyen
a Fidesznek kétharmada.
Az elemzésünk az időben elérhető közvéleménykutatási adatokra épültek, amiben legalább 9 stabil
közvéleménykutató eredményeit szintetizáltuk. Nem a kis ismeretlen közvéleménykutatókét, akik az
ilyen-olyan pártokat felülbecsülve próbálták manipulálni az embereket, hanem a legrégebben működő
ilyen cégeket. Nyilvánvaló volt, hogy az 5%-ot stabilan elérő pártok csak a négy nagyágyú volt az
ellenzéki oldalon.
Sajnos igazunk lett. Kár, hogy a kis pártokra szavazók nem voltak hajlandóak az indokolatlan kockázatás
helyett a racionális túlélőstratégiát választani. Úgy láttuk, hogy a négy nagyágyú mögött álló többség
nem fog igazodni. Azért írtuk a cikkeinket, hogy az esetleg egy kicsit többet gondolkozók (akik a mi
célcsoportunk) megfontolják, hogy inkább ők igazoldjanak. Kár volt nem megtenni. Tűzerőt kellett volna
maximalizálni annak elaprózása helyett.
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Büdös a kétharmad
2018.04.09.
"A hatalomba vetett vak bizalom az igazság legnagyobb ellensége." - Albert Einstein
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419055905207452
Büdös a 2/3. És az a Fidesz
szoftver is bűzlik, amivel ezt
kihozhatták. Az országban 10.200
szavazókörben szavaztunk, ahol
végül megszámolták a
szavazatokat.
Mindenhol készítettek két-két
jegyzőkönyvet, hogy melyik pártra
és jelöltre hányan szavaztak ott,
majd a jegyzőkönyv adatait
felvitték az NVI informatikai
rendszerébe.
Az NVI utána "összegezte" a
10.200 szavazókörből beérkezett
adatokat egy Fidesz szoftverrel.
Na ez az, ami bármire képes. Akár
arra is, hogy ne csak a
matematikai összeadás műveletét
használja, hanem korrupciós
szorzókat is.
Ebben a szoftverben bármiből kijöhet a 2/3-os végeredmény. Olyanra készülünk, amire nem volt még
példa: a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján validálni szeretnénk az NVI által közölt eredményeket.
Segíts Te is elérni, hogy a jegyzőkönyvek nyilvánosak legyenek! Tudjuk meg, hogy érdemes volt-e órákat
várni, vagy durván átvertek! Csatlakozz a lenti csoporthoz most!
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Minden jogász ide gyűljön
2018.04.10.
"Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk követni." - Orbán Viktor. Ja nem, bocs. Walt Disney.
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419211851858524
Minden jogász ide gyűljön!
Magyarország történetének
legalaposabb választási-eredmény
ellenőrzését szeretnénk végrehajtani.
Büdös a 2/3. A szavazóköri
jegyzőkönyvek adatainak
feldolgozásával validálni kell az
eredményeket. Most mutasd meg,
hogy benned van a bátorság erénye!
Jogászok segítségét várjuk, hogy a
folyamatot keresztül tudjuk vinni.
MINDEN JOGÁSZ IDE GYŰLJÖN!
Csatlakozz, és ajánld fel a
segíségedet!
https://www.facebook.com/groups/211414026122587

Nagy Adatbányászat Verseny
2018.04.10.
“Hihetsz amiben akarsz, de az igazság az igazság marad, függetlenül attól, hogy a hazugság milyen
finom.” - Michael Bassey Johnson
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419378281841881
Tükröztük a NVI valasztas.hu szavazóköri adatait, azaz lementettük offline az összes oldalát (egy web
crawler segítségével). Ebben a zip fájlban benne van mind a 10.200 szavazókör összes adata. Ide
töltöttük fel:
http://platonpart.hu/public/adatigeny/valasztas_2018.zip
A következő lépés, hogy írni kell egy parser-t, ami a html fájlokból kinyeri az adatokat, és feldolgozható
formába konvertálja. Minden programozót várunk! Ez a Nagy Adatbányászat Verseny. A nyertes
jogállamot nyer! Ha veszítünk, mind a diktatúra áldozatai leszünk. Ennyit a tétről.
Mi is meg fogjuk csinálni az adatkinyerést, és felösszegzést, de minél többen csináljuk, annál jobb. Az
adatok ma délutáni állapotot tükröznek, és az alábbi link rekurzív bejárásával születtek:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/TK/szkkivtk.html
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Ne várjatok ránk! Keressétek meg a
magatokhoz legközelebb eső
programozót, és essetek neki az
adatokat elemezni. Például
pártonként és jelöltenként
felösszegezni, elkészíteni a d'Hondt
mátrixot, stb. Most mutasd meg ki
vagy és mennyire akarsz jogállamot!
Több esély nem lesz.
A következő lépés pedig az NVI
adatainak összevetése lesz a
jegyzőkönyvekkel. Végül a
szavazatok újraszámlálása.
Ne feledd: A Fidesz bármit is hamisít,
hibát fognak véteni. Ez a
kriminalisztika alaptörvénye. Vegyük
észre a hibát, és miénk a jogállam.
De csak akkor. Ha hülyék vagyunk,
akkor megérdemeljük a diktatúrát.
Most adj bele mindent! Oszd!

Lekéssük a vonatot
2018.04.10.
"Úgy érezhetjük, hogy a mi tettünk csak egy csepp a tengerben. De a tenger kevesebb lenne anélkül a
csepp nélkül." - Teréz anya
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419414461838263
Nagyon Fontos határidő jár le
holnap!!! Érdemi bizonyítékok
vesznek el, ha lekéssük! Ha nem
érünk oda, elmegy a szabadság
vonata. Fél napunk van arra, hogy
országos mozgalmat szervezzünk
azért, hogy minden egyes választási
irodába bemenjen valaki, és
befényképezze az ott található
szavazóköri jegyzőkönyveket! Segíts,
ha kedves az életed!
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Itt találhatóak a választási irodák elérhetőségei:
http://www.platonpart.hu/public/adatigeny/Valasztasi_irodak_elerhetosegei.xlsx
Könyörgünk, hogy menj be a hozzád legközelebbibe holnap, fényképezd be az adott választási irodához
tartozó összes szavazóköri jegyzőkönyvet, és küldd el az info@platonpart.hu címre a választási iroda
pontos nevével. Nem baj, ha egy helyről többször kapjuk meg a jegyzőkönyveket. Az viszont óriási baj,
ha valahonnan nem kapjuk meg!
Oszd az ismerőseidnek, hogy mindenki, aki él és mozog, menjen be! A legtávolabbi helyeken is. Csinálj
erre egy miniprojektet magadnak, és minél nagyobb területet fedj le ismerőseiddel. Ne bízz abban, ha
más mondja, hogy már valahova bement. Csaló is lehet, és hamis fényképet küldhet. Menj be magad is
barátaiddal. Ezzel tudjuk csak biztosítani a választási eredmények verifikálásának teljeskörűségét! Hajrá
Magyarország, hajrá magyarok! Ellenőrizzük le, hogy tényleg hülyék vagyunk-e vagy csak hülyére vettek!
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról: 204. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási
irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?
docid=A1300036.TV
Segíteni nem tudunk, hogy pontosan hol, mikor, stb. Nincs rá időnk. Emeld fel a telefont, keress rá, járj
utána. Mindannyian kellünk! Várjuk a befényképezett jegyzőkönyveket holnap!!! A határidő jogvesztő.

Sürgős segítséget kérünk
2018.04.10.
"A tervek mindaddig csak szándékok, amíg kemény munkává nem változnak." - Peter Drucker
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419488705164172
Sürgős segítséget kérünk! Holnap (április 11.) 16:00-ig lehet megtekinteni a szavazókörök
jegyzőkönyveket az illetékes választási irodában. A határidő jogvesztő. Itt vannak a választási irodák
címei:*
Tedd meg, hogy mozgósítasz mindenkit, aki él és mozog, veled együtt, és bementek minél több helyre.
Minden választási irodából ki kell kérnünk a szavazókörök jegyzőkönyveit. Utána nem lesz lehetőség, és
nem tudjuk ellenőrizni, hogy a valasztas.hu-n szereplő adatok azok-e, mint a jegyzőkönyvekben. Az
összes aláírt jegyzőkönyvet fényképezd be, és küldd el az info@platonpart.hu címre a szavazókör
nevével.
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FONTOS: ha nem engedik, hívj rendőrt, és
hivatkozz a lenti 204. §-ra, és vegyél fel
jegyzőkönyvet a megtagadásról. Később
hivatkoznunk kell a választási törvény
megsértésére, ha megtagadják. Küldd el ezt a
jegyzőkönyvet is.
FONTOS: Ne foglalkozz vele, hogy az ellenzéki
pártok is akarnak ilyesmit. Mint az eddigiekben
is, most is el fogják bénázni, mert ez a szerepük.
Aki szavazatszámláló bizottsági tag volt, attól is
kérjük a jegyzőkönyveket.
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról:
204. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes
választási irodában a szavazást követő három
napon belül megtekinthető.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?
docid=A1300036.TV
Ne késsük le a bizonyítás lehetőségét! Utána
összevetjük a számokat a weben találhatókkal, és
verifikáljuk a választási eredményt a
felösszegzéssel.
* http://www.platonpart.hu/public/adatigeny/Valasztasi_irodak_elerhetosegei.xlsx

Nagy adatbányászat verseny 2
2018.04.11.
"Adatod lehet információ nélkül, de információd nem lehet adat nélkül." - Daniel Keys Moran
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419573158489060
INDULHAT A VÁLASZTÁSI ADATBÁNYÁSZAT! Kész a DB!
- Megírtuk a parser-t, ami a html fájlokból kinyerte az adatokat;
- Parser forráskód feltöltve (SharpDevelop C# project);
- Létrehoztuk a két adatbázis táblát (pártlisták, egyénik);
- CSV és SQLite formátumba exportáltuk.
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Az osszefoglalo.pdf-ben ismertetjük, hogy
eddig milyen lépéseket tettünk.
Mindenki, akinek szeme és keze van!
ADATBÁNYÁSZÁSRA FEL! Jelezd, ha anomáliát
találtál! Ne feküdj le, amíg 2/3 van!!!
Ide töltöttük fel:
http://platonpart.hu/public/adatigeny/
Az SQLite adatbázist pl. ezzel nagyon jól tudod
használni:
http://sqlitebrowser.org/
Add tovább! Keresse mindenki, hogy hol a hiba
a 2/3-ban! Ha csaltak, biztosan hagytak
nyomot. Ez a kriminalisztika alaptörvénye. Ha
pedig minden OK, akkor jöhet majd a
jegyzőkönyvekkel való összevetés. Nem alszunk
pár napig. Biztosra megyünk.

Fuss a jegyzőkönyvekért!
2018.04.11.
"Sem egy bölcs, sem egy bátor ember nem fekszik a történelem sínjére, hogy megvárja, amíg átgázol
rajta a jövő vonata." - Dwight D. Eisenhower
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419643925148650
Sürgős! Ma (április 11.) 16:00-ig lehet
megtekinteni a szavazókörök
jegyzőkönyveket az illetékes választási
irodában. A határidő jogvesztő. Itt
vannak a választási irodák címei: *
Tedd meg, hogy mozgósítasz
mindenkit, aki él és mozog, veled
együtt, és bementek minél több
választási irodába. Minden választási
irodából ki kell kérnünk a
szavazókörök aláírt jegyzőkönyveit.
Utána nem lesz lehetőség, és nem
tudjuk ellenőrizni, hogy a
valasztas.hu-n szereplő adatok azok-e,
mint a jegyzőkönyvekben. Az összes
aláírt jegyzőkönyvet fényképezd be,
és küldd el az info@platonpart.hu címre a szavazókör nevével.
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FONTOS: ha nem engedik, hívj rendőrt, és hivatkozz a lenti 204. §-ra, és vegyél fel jegyzőkönyvet a
megtagadásról. Később hivatkoznunk kell a választási törvény megsértésére, ha megtagadják. Küldd el
ezt a jegyzőkönyvet is.
FONTOS: Ne foglalkozz vele, hogy az ellenzéki pártok is akarnak ilyesmit. Mint az eddigiekben is, most is
el fogják bénázni, mert ez a szerepük.
Aki szavazatszámláló bizottsági tag volt, attól is kérjük a jegyzőkönyveket.
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról: 204. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási
irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?
docid=A1300036.TV
Ne késsük le a bizonyítás lehetőségét! Utána összevetjük a számokat a weben találhatókkal, és
verifikáljuk a választási eredményt a felösszegzéssel.
* http://platonpart.hu/public/adatigeny/Valasztasi_irodak_elerhetosegei.xlsx

Csak a Fidesz
2018.04.11.
"Rossz nem létezik. Csak a jó hiánya."
https://www.facebook.com/platonpart/posts/419683928477983
Ezekben a szavazóhelyiségekben CSAK
A FIDESZ volt jelen (2725 szavazókör).
Ellenzéki kontroll nélkül: *
Vessétek össze az ottani
szavazatarányokat azokkal a helyekkel,
ahol volt ellenzéki kontroll! Kérünk
matematikailag alátámasztott
bizonyítást, ha az eltérés szignifikáns!
Forrás és adatok:

http://platonpart.hu/public/adatigeny/
* http://platonpart.hu/public/adatigeny/csak_a_fidesz.xlsx
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Bűnjelek keresése
2018.04.12.
"Megyünk előre, új ajtókat nyitunk, új dolgokat csinálunk, mert kíváncsiak vagyunk, és a kíváncsiság
vezet minket az új utakra." - Walt Disney
https://www.facebook.com/platonpart/posts/420084281771281
Elérhetővé tettük a 4 DVD-nyi NVIs
szavazóköri jegyzőkönyveket az
egyéni jelöltekre vonatkozóan, amit a
többi párt is megkapott tegnap. Ez a
jegyzőkönyvek Y példánya. Az X
példány már nem megtekintheő, arra
a helyi választási irodákban volt csak
lehetőség április 11-ig.
Az X példányok másolatai az ellenzéki
pártoknál is elérhetőek, de
felkérésünkre mind elzárkóztak attól,
hogy az emberek megismerhessék
azokat. Gyakoroljatok rájuk nyomást
Ti is, hogy kiadják az X példányokat
bárki által megismerhető módon.
A jegyzőkönyv fájlok ún. többoldalas tif fájlok. Megtekintésükre például az IrfanView alkalmazást
használhatjátok: http://www.irfanview.info/files/iview451_x64.zip
A jegyzőkönyvek itt találhatóak: http://80.211.222.208/…/Valasztas_2018_egyeni_jegyzokonyvek/
WinSCP hozzáféréshez írj nekünk.
Az NVI-től származó hivatalos adatok feldolgozható formában, valamint az adatbányászati projektünk
dokumentumai itt érhetőek el: http://platonpart.hu/public/adatigeny/
Képzeld magad bűnügyi helyszínelőnek, és ahhoz fogható precizitással támasszuk alá a választások
tisztességességét, és ezzel segítsük a Vezetőt ahhoz, hogy még nagyobb legyen a legitimációja. A
kriminalisztika alaptörvénye, hogy ahol van bűn, ott van bűnjel is.
Ha minden tisztességes volt, akkor a kedélyek le fognak nyugodni, és masírozhatunk tovább a számunkra
kijelölt úton, ELŐRE! Elemezd az adatokat, és jelentsd az anomáliákat! Az idő nagyon ketyeg. Ne aludj!
VAN ERÉNY!
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Szavazóköri jegyzőkönyvek
2018.04.12.
"A történelem olyan potenciális múltbeli események egyik verziója, amit az emberek elfogadnak." Bonaparte Napoleon
https://www.facebook.com/platonpart/posts/420103585102684
SÜRGŐS FELHÍVÁS! Kérjük az
országban az összes
szavazatszámláló biztost, hogy akinél
választóköri jegyzőkönyv van, az
küldje el befényképezve vagy
szkennelve az info@platonpart.hu és
a platonpart@gmail.com email
címekre! Ezek a szavazóköri
jegyzőkönyvek az X példányok, az
NVI által kiadottak pedig az Y
példányok (a szavazókörben két
példány készü). Minél hamarabb
kérjük ezeket a jegyzőkönyveket,
akinél csak van! Az ellenzéki pártok
ugyanis megtagadták az X példányok
kiadását. Ehelyett az NVI által közzétett Y példányra hivatkoznak, amik akár módosíthatóak is voltak
időközben. Büdös a 2/3! Oszd meg, hogy eljuthasson a szavazóbiztosokhoz!

Nyomravezetői díj
2018.04.14.
"Minél ízesebb a csali, annál kevesebbet kell várni." - Frank Gorshin
https://www.facebook.com/platonpart/posts/420890245024018
Minden magyarnak közös érdeke,
hogy megtudjuk, hogy a választás
tisztességes volt-e. Ez a nemzet nem
fog addig megnyugodni, amíg ezt meg
nem tudja. Ennek kiderítésére van egy
pofonegyszerű módszer. A
NYOMRAVEZETŐI DÍJ. Folyamatosan
növekvő összegű nyomravezetői díjat
ajánlunk fel azoknak, akik hitelt
érdemlő, bizonyítékkal
alátámasztható információval
rendelkeznek egy esetleges választás
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rendje elleni bűncselekményről. Ha nem volt csalás, akkor nem lesz jelentkező. Ha volt, akkor
remélhetőleg lesz. Ha egyetértesz a céllal, akkor fizess be Te is a Nyomravezetői Alapba! Akkor van
értelme, ha minél nagyobb! A bankszámlakivonataink mind fent vannak az interneten. Transzparens párt
vagyunk. Bizonyítékot csak nekünk küldj! IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank),
SWIFT kódja: UBRTHUHBXXX

Platón Riport
2018.04.15.
"Legyünk világosak: senki sem lehet a jog felett. Sem a politikus, sem a pap, sem a bűnöző, sem a rendőr.
Mindannyian felelősek vagyunk a tetteinkért." - Antonio Villaraigosa
https://www.facebook.com/platonpart/posts/421354754977567
BIZONYÍTÉK VAN? KÉTHARMAD
NINCS? CSALÁS VOLT? JOGÁLLAM
LESZ? "Egy tisztességes választás
eredményeit mindenkinek el kell
fogadnia. Egy tisztességtelen választás
eredményeit senki nem fogadhatja el.
Éppen ezért kötelességünk
megállapítani, hogy melyikkel állunk
szemben."
Olvasd el a Platón Riport eredményeit,
és döntsd el Te! Töltsd le azonnal (link
az első hozzászólásban), és oszd meg
azonnal, mert hamarosan lelőhetik a
szerverünket! Olvasd el végig! Az
Összefoglalót is.
Mondd el, hogy megrendült-e a választás tisztességességébe vetett bizalmad. Nem az a kérdés, hogy ki
nyert vagy mennyivel, hanem hogy tisztességes volt-e a választás. A csalás az csalás. Az elkövetkezendő
három nap az utolsó esélyünk megállítani, ha nem jó kezekben van a hatalom.
Jogászokat és további elemzési eredményeket várunk, mert egyedül nem leszünk képesek áttolni ezt a
nagyrészt a Fidesz kezében lévő államapparátuson. Profi jogászok kellenek, vagy megy a riport a fiókba.
Oszd!
Platón Riport: http://platonpart.hu/public/adatigeny/Platon_Riport.pdf
Alátámasztó adatok: http://platonpart.hu/public/adatigeny

58

Évkönyv 2018.

Van igény az erényre
2018.04.16
A Platón Riport közzétételét követőn a
Facebook nézettségünk ismét
rekordot döntött. Az elmúlt héten
854.991 polgárt értünk el a Platón
Párt Facebook oldalon keresztül.

Megrendült a közbizalom
2018.04.16.
"Aki a kis ügyekben nem keresi az igazságot, nem bízható meg fontos ügyekkel." - Albert Einstein
https://www.facebook.com/platonpart/posts/421636024949440
Véleményünk szerint a választás
tisztaságába vetett közbizalom
menthetetlenül megrendült.
Szakmailag a választás lebonyolítása
ordító hibák sokaságától szenved,
amik miatt az erdménybe vetett
közbizalom attól függetlenül
megingott, hogy valóban történt-e
szervezett választási csalás vagy nem.
Az NVI rendszere nem zárt, így abba
illetéktelenek is belenyúlhattak. Két
napunk van arra, hogy jogorvoslathoz
forduljunk. Most fog kiderülni, hogy
melyik párt a valódi ellenzék, és
melyik a műellenzék. Amelyik
büntető feljelentéseket tesz (mivel
álláspontunk szerint ez indokolt)
megfelelő bizonyítékokkal
alátámasztottan, abból még
kinézhető, hogy valódi ellenzék. A
símogatva ellenkező pártok cinkosok.
Olvasd el a Platón Riportot!
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Tálcán kínált bizonyíték
2018.04.16.
"Amit bizonyítékok nélkül jelentenek ki, az bizonyítékok nélkül is elvethető." - Christopher Hitchens
https://www.facebook.com/platonpart/posts/421701281609581
Tálcán próbáljuk kínálni a potenciális
bizonyítékokat egy esetleges választási
csalásra. Ma beadtuk az első
kifogásunkat az NVI-nek a Ve.208. §
alapján. Mellesleg még egyetlen egy
jogász sem jelentkezett, hogy
segítene. Biztos elfelejtették már a
jogászi esküjüket. Ez alatt a poszt alatt
közöljük a fejleményeket. Kedveld az
oldalunkat is (ne csak a cikket), hogy
értesítést kaphass! Oszd! Az első
kommentben hivatkozott kifogást
nyújtsd be Te is a saját nevedben,
hogy nyomatékosabb legyen.
Elektronikusan (emailben) is lehet,
kötelesek reagálni. Lássák, sokan vagyunk, akik tudunk összeadni.

Levélben nem a Fideszre
2018.04.17.
8. parancsolat: “Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!”
https://www.facebook.com/platonpart/posts/422262748220101
Levélben 224.564 magyar szavazott.* A valasztas.hu szerint ebből
216.120 ember a Fideszre voksolt. Ordenáré egy arány. 96%. A
szavazatok számolásánál csak a Fidesz volt jelen. A hivatalos
adatok szerint csak 8444 ember szavazott másra. Mi van akkor,
ha mi találunk 9000 olyan levélben szavazót, aki nem a Fideszre
szavazott, és ezt büntetőbíróság előtti vallomással is hajlandó
megerősíteni? Nézzük meg! Jelentkezz az alábbi csoportba, ha
magadra ismersz! Oszd meg (külföldi csoportokban is)! Feldobták
nekünk a magas labdát ezzel a mohó 96%-al. Üssük le!
https://www.facebook.com/groups/444594999306868/
*http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/orszlist.html
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Ügyvéd Kúria felülvizsgálathoz
2018.04.19.
"Az ember nem a létezők ura, hanem a létezés juhásza." - Martin Heidegger
https://www.facebook.com/platonpart/posts/422823251497384
SÜRGŐSEN hős ügyvédet keresünk Kúria
felülvizsgálat beadására. Holnapi
határidős. Oszd meg, hogy be tudjuk adni
az NVB által elutasított kifogásunk
jogorvoslati kérelmét! A beadandó
felülvizsgálati kérelmet már megírtuk, csak
be kellene adni ügyvédnek, a jogi
képviselet kötelező. Az ég alól is
kerítenünk kell egy csillagszemű jogászt,
aki ügyvéd is. Segíts!

Utolsó golyó
2018.04.28.
"Ahhoz, hogy a jó győzzön, nem véres golyók, hanem tisztességes választás szükséges." - Abraham
Lincoln
https://www.facebook.com/platonpart/posts/426613297785046
Még itt vagyunk. Az utolsó golyóval a tárban. Egy lövés
maradt: a Kúria előtti végső felülvizsgálati kérelem az NVB
pénteki hivatalos eredményközlő határozata ellen. Ez a
hivatalos pártlistás NVB határozat:
http://portal.valasztas.hu/hatarozatmegjelenito/-/hatarozat/964-2018-nvb-hatarozatBeszéltünk a TASZ-szal a pár nappal ezelőtti másik Kúria
beadványunk kapcsán. Nem vállalták a beadvány jogi
képviseletét, mert álláspontjuk szerint a Platón Párt
érintettsége nem megállapítható. Ezzel egyet kell
értenünk. Magyarul mi nem adhatjuk be a felülvizsgálati
kérelmet, mert a Kúria előtt csak az kezdeményezheti az
eljárást, akinek az érintettsége megállapítható. A TASZ
szerint erre az országos listát állító pártok jogosultak.
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Ezért egyetlen esélyünk maradt. Találni egy olyan pártot, ami országos listát állított, és az ügyvédjükkel
beadják a felülvizsgálati kérelmet, amit a Platón Riport alapján (és az általa hivatkozott kvantitatív
bizonyítékokra építve) megírtunk.
http://platonpart.hu/public/adatigeny/kuria_felulvizsgalati_kerelem.pdf
Jogvesztő határidő: 2018. április 30. 16:00 (ügyvéd általi elektronikus beadással).
Mindent megteszünk, ami tőlünk telik. VAN ERÉNY!

PPA Tantestület
2018.04.29.
"Miközben azt hittem, hogy élni tanulok, meghalni tanultam." - Leonardo da Vinci
https://www.facebook.com/platonpart/posts/426838597762516
Megkezdtük a Platón Politikai
Akadémia Tantestületének
összeállítását, és a független
országgyűlési/EP képviselők
képzésének előkészítését. Amennyiben
ismersz olyan szakembert (pl. oktató,
politológus, független politikus,
ügyvéd, stb.), akit érdekelhet a
kezdeményezés, akkor kérjük juttasd el
számára a felkérésünket:

http://platonpart.hu/public/platon_politikai_akademia/ismerteto/tantestuleti_felkeres.pdf
Akik pedig független képviselők lennének már akár 2022-től, azok a Platón Politikai Akadémia Hallgatók
csoporthoz csatlakozhatnak: https://www.facebook.com/groups/454736134961003/ Várunk tisztelettel.
VAN ERÉNY! Megosztásokat köszönjük.

Ez a hajó elúszott
2018.04.30.
"A siker szerves része, hogy kudarcról kudarcra haladunk a lelkesedésünk elvesztése nélkül." - Winston
Churchill
https://www.facebook.com/platonpart/posts/427324851047224
16:00. Ez a hajó elúszott. A Nemzeti Választási Bizottság úgy időzítette péntek estére a választás
pártlistás eredményeit közlő hivatalos határozatának meghozatalát, hogy a rendelkezésre álló három
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napos jogorvoslati határidő
mindhárom napja a hosszú hétvégére
essen. A felülvizsgálati kérelmünk
benyújtásához nem találtunk
ügyvédet, így a Kúria elé nem tudtuk
benyújtani az álláspontunk szerint
tisztességtelen választási eljárást
alátámasztó bizonyítékokat. A 2018as választás kapcsán mi ennyit
tudtunk tenni, amennyit tettünk.
Számunkra több jogi lehetőség nincs.
Köszönjük Juhász Péter Elnök Úrnak,
az Együtt Párt vezetőjének, aki
telefonon biztosított róla, hogy a
felülvizsgálati kérelmünket
pártfogásába veszi, és a pártja
nevében benyújtja, ha találunk
ügyvédet hozzá, akivel ő nem tud
szolgálni.
Köszönjük, a Magyar Kétfarkú Kutya
Párt Suzi Dada (Döme Zsuzsanna https://www.facebook.com/dada.suzi) alapító tagjának, hogy telefonon biztosított róla, hogy átnézik az
anyagot, bár később nem jeleztek. Köszönjük Katalin Weith (KÖSSZ Párt - Kell az Összefogás Párt), hogy a
beadványunkat pártfogásába vette, és a pártja vezetésénél el szerette volna érni a benyújtását, bár a
pártja vezetősége ezt elutasította. Köszönjük Katona Ákos (https://www.facebook.com/katona.akos89)
Momentum Mozgalom tagnak, hogy a beadványunkat pártfogásba véve a pártja vezetésénél
megpróbálta elérni a benyújtását, bár a Momentum vezetése nem reagált. Köszönjük Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció Alelnöknek, hogy a beadványunkat pártfogásba vette, és Sebián-Petrovszki László
pártigazgatónál megpróbálta elérni a benyújtását, bár a DK vezetése ezt elutasította.
A többi 17 országos listát állító párt egyáltalán nem reagált a megkeresésünkre. Talán a hosszú hétvége,
talán más miatt.
Köszönjük mindazoknak, akik igyekeztek aktívan segíteni az ügyben, és velünk együtt dolgoztak az elmúlt
napokban.
Ez a hajó elúszott. Még megvárjuk a DK kúriai felülvizsgálati kérelmének eredményét, utána egy
összegzést készítünk a tapasztalatainkból. Végül nem lesz mit tenni a kétharmaddal. Alkotmányozó
főhatalmat kap a politikai maffia, mert a civil társadalom szervezetlen és gyenge, továbbá a jelenlegi
ellenzéki pártok alkalmatlanok arra a politikai innovációra, ami a Fidesz eltávolításához szükséges lenne.
Mi ezen az innováción igyekszünk dolgozni a következő négy évben. Tarts velünk a csoportunkban! VAN
ERÉNY! Közpénz nélkül.
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Tisztelet a bátraknak
2018.05.07. (2017.05.07.)
"Ha nem tiltakozunk, ha nem teszünk ez ellen, akkor egyszercsak arra fogunk fölébredni, hogy ott
tartunk, ahonnan 1989-ben elindultunk." - Orbán Viktor
https://web.facebook.com/platonpart/videos/286282161818161
Szimpatizánsunk ajánlotta
figyelmünkbe, hogy e videót éppen egy
éve tettük közzé. Milyen aktuális ma,
amikor holnap a maffiakormány
magánhadserege (TEK) a jogerős
bírósági ítélet ellenére fogja korlátozni
a Kossuth téren a tiltakozók
véleménynyilvánítási és gyülekezési
jogát. Amikor a fegyvertelen kopaszok
már nem elegek, jön a karhatalmi erő a
bíróság ítélete ellenében. Fogadjuk
meg annak az Orbánnak a tanácsait, aki
a hatalmat még csak áhította, de nem
korrumpálódott tőle. A hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál. Ekkora hatalmat
még erényes embernek sem szabad adni. Látjuk mi lesz a vége. Heroinfüggőséghez hasonlítható
hatalomfüggés. Akár a többség ellenében is.
Video szövege:
Példát kell mutatnunk Magyarország polgárai számára. Példát kell mutatnunk elsősorban a fiatal
nemzedék tagjainak a számára. Világossá kell tennünk, hogy a jogszerűséget helyre kell állítani. Nekünk
kell tevőlegesen helyreállítanunk az alkotmányos rendet. Vállalni kell a küzdelmet a szabadságjogokért.
Nemcsak a nem-demokratikus rendszerekben fordul elő, hogy az állam önkényesen jár el. Ez bizony a
demokráciákban is előfordul. Magyarországon ma ez mindennapos gyakorlat. A kormányzati önkény és a
rendőrségi önkény részévé válik a mindennapunknak. Ha nem figyelünk, és ha nem tiltakozunk, és ha
nem védekezünk ez ellen. Ha nem tiltakozunk, ha nem teszünk ez ellen, akkor egyszer csak arra fogunk
fölébredni, hogy ott tartunk, ahonnan 1989-ben elindultunk.

Erény-körök: érkeznek
2018.05.07.
„A király sorsa elérte tetőpontját s a meglódult kerekek rohamosan ragadják lefelé a lejtőn. Fejére
nehezedik anyjának iszonyú átka s megszólal végre lelkiismerete, eléje tárva bűneit, nem többé azzal a
tetszelgéssel, melylyel kedvtelve mondta magát azelőtt gazembernek, hanem borzadást és rettegést
öntve szivébe.” – Shakespeare (III. Richard király)
https://www.facebook.com/platonpart/posts/430319587414417
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Barátom! Platón szerint "A jó
emberek politika-kerülésének az az
ára, hogy náluk hitványabbak
uralkodnak felettük.". Én tenni
szeretnék azért, hogy a politika a
polgárokat szolgálja. A politika egy
hivatás. Erényes emberek kellenek
hozzá. Ám ha az erényes emberek
tétlenek maradnak, akkor a
gyengeerkölcsűek és a
rongyemberek játékszere lesz a
hatalom. Tennél akárcsak egy kicsit is
egy jobb politikáért? Erre való az
erény-kör. Azért vettelek be tagnak a saját erény-körömbe, mert hiszem, hogy Te is tennél valamit a
nemzetért és egy erényes Magyarországért.
Az általam létrehozott erény-kör egy titkos csoport, senki nem találhatja meg a Facebookon, csak aki a
tagja. Idegenek nem is tudnak hozzá csatlakozni, csak az ismerőseim. Országszerte sorra alakulnak már
az erény-körök. Csak figyeld, és egyre többet fogsz róluk hallani. Hozd létre Te is a saját erény-körödet,
hogy tudd, kikre számíthatsz politikai tenni akarás terén! A bal alsó sarokban tudsz létrehozni egy titkos
csoportot, itt van egy segédlet hozzá: http://platonpart.hu/pu…/ismerteto/Ereny_kor_letrehozasa.pdf
Vedd fel tagként az összes ismerősödet az erény-kör csoportodba, és oszd meg ezt a cikket a
csoportodban! Aki nem érti a fontosságát, az majd kilép. Ám aki megérti, aki nem csak biológiai
értelemben ember, hanem erkölcsi és intellektuális értelemben is, az örvendezni fog, hogy végre elindult
egy országos kezdeményezés, amiből még nagy dolgok is kisülhetnek. Ők is létrehozzák a saját erényköreiket. Érezd a kaland izgalmát, ami egy olyan földalatti decentralizált szervezet pezsgő közösségéé,
amit nem lehet sem kiiktatni, sem korrumpálni. Mert a barátok végzik. A titkos jelszó: VAN ERÉNY!
Oszd meg ezt a cikket külön is, hogy minél többen megkapják, és létrehozzák a saját erény-körüket még
ma!

~~~
Lezárult a Platón Párt I. korszaka.
~~~
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II. korszakunkba léptünk
2018.05.12.
"Az ember olyan, mint a bor. Némelyikből idővel ecet lesz, de a jobbak a korral csak javulnak." - XXIII.
János Pápa
https://www.facebook.com/platonpart/posts/432037993909243
Ma lezártuk az első korszakunkat, amit a 2018-as választás határozott meg (2016.11.28-2018.05.12).
Tiszta lappal új fejezetet nyitunk. Továbbra is a jogi utat választjuk, még ha az egyre szűkebb és
járhatatlanabb is az alkotmányozó egypártrendszerű főhatalom politikai bűnözést leplező elnyomása
miatt. Operatív célkitűzéseink mostantól:
1) Mind a 106 egyéni választókerületben legalább 500-500 hadrafogható szimpatizánst találni, akik
aktívan tennének az erényes politizálás érdekében. Ehhez hozd létre Te is az erény-körödet: gyűjtsd
magad köré azokat az ismerőseidet, akik nemcsak biológiai értelemben emberek, hanem erkölcsi és
intellektuális értelemben is, és úgy gondoják, hogy emberi mivoltunk része az is, hogy aktívan
beleszólunk a sorsunkba: https://www.facebook.com/platonpart/posts/430319587414417
2) Független képviselők ingyenes képzésének megindítása a Platón Politikai Akadémia keretében. Ha
ismersz szaktekintélyt, aki illene a Tantestületbe, értesítsd: http://platonpart.hu/…/
…/ismerteto/tantestuleti_felkeres.pdf
3) Vezetőségünk hiányzó tagjainak megtalálása. Te is jelentkezhetsz!
4) Legalább 27 országgyűlési képviselőjelölt kiállítása 2022-re legalább 9 megyéből és a fővárosban. Te is
jelentkezhetsz!
5) Minél több magyarral megértetni, hogy szükség van egy olyan pártra, ami alapításától kezdve közpénz
nélkül működik, és alapításától kezdve erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában. Erkölcsi felismerést
kell előidéznünk azzal, hogy a polgárok számára világossá tesszük, hogy a pártoktól el kell várnunk a
teljes önkorlátozást, a feltétlen átláthatóságot, a bármikori visszahívhatóságot, a jogi
számonkérhetőséget és a közpénzmentes működést. Nem normális, ha egy párt közpénzből működik,
nem normális, ha nem átlátható, nem normális, ha nem önkorlátozó, nem normális, ha jogilag nem
számonkérhető. Mindaddig, amíg nem lesz erényes párt az Országgyűlésben, addig a bűnpártok
játékszere lesz a politika, és semmi sem fog változni: erkölcsi rongyemberek jogi garanciák hiányában
továbbra is gátlástalanul meg fogják lopni a félrevezetett nemzetet, mint eddig.
6) Az Erényes Pártok Ligája és a Politikai Erény Konferencia kezdeményezéseink felfuttatása.
A fentieket egyedül a Platón Párt képviseli. Ezért nagy teher és felelősség nehezedik ránk. Csatlakozz a
csoportunkhoz, és erősítsd a csapatunkat: Platón Párt szimpatizánsok.
Támogasd a munkánkat: IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001
(Raiffeisen Bank). SWIFT: UBRTHUHBXXX.
VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.
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Platón Párt Szimpatizáns csoport 1000
2018.05.12.
"A kezdet a munka legfontosabb része." - Platón
https://web.facebook.com/platonpart/posts/432216893891353

Már majdnem 1000 tagja van a Platón Párt Szimpatizánsok csoportnak! Csatlakozz Te is, ha egyetértesz
azzal, hogy kell egy párt, ami alapításától kezdve közpénz nélkül működik, és alapításától kezdve
erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában! Dogmákat döntünk meg a létünkkel. Politikai innovációt
hajtottunk végre azzal, hogy az önkorlátozás, az átláthatóság, a visszahívhatóság és a jogi
számonkérhetőség maximumát kívánjuk nyújtani. Erkölcsi és szakmai erényekre épülő politikát
szeretnénk a nemzet számára az erénytelen politikai maffia és a bűnpártok színjátéka helyett. Segítenél?
VAN ERÉNY!
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/

Titkolózó Magyar Államkincstár
2018.05.20.
"Ha nincs nyomás, nincs gyémánt." - Thomas Carlyle
https://www.facebook.com/platonpart/posts/435082580271451
Küzdünk az elnyomó hatalom ellen. Ezúttal a Magyar Államkincstár tart vissza tőlünk jogellenesen
közérdekű adatokat február óta. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy 1988.01.01. óta melyik párt mennyi
állami támogatást kapott a közpénzből. Segíts hozzáférni ezekhez a közérdekű adatokhoz Te is!
Társadalmi nyomással: Küldd el az alábbi közérdekű adatigényt a Magyar Államkincstár e-mail címeire
(és ha tudod, postázd is ajánlott levélben: Magyar Államkincstár; 1054 Budapest, Hold u. 4.):
kulso-kapcsolatok@allamkincstar.gov.hu,
pik.budapest@allamkincstar.gov.hu,
info.kmrig@allamkincstar.gov.hu,
ahi.kmrig@allamkincstar.gov.hu:
--------------67
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Az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. §
(1) bekezdése alapján a közérdekű
adatigényléssel élek: Kérem
1988.01.01. óta a mai (elbírálási) napig
a Magyar Államkincstár által a
hazánkban bejegyzett pártok számára
eszközölt kifizetések teljes listáját
kifizetés dátuma, párt neve, kifizetés
összege tételes bontásban. Az
Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.
2013-as keresete kapcsán a bíróság
már jogerősen megállapította, hogy a
Magyar Államkincstár által eszközölt
kifizetések listái közérdekű adatok.
Visszatartásuk bűncselekménynek
minősül.
--------------Ha segítenél a jövőben az ilyen jellegű küzdelmekben, akkor csatlakozz a "Társadalmi nyomás"
csoportunkhoz most! Legyünk minél többen, legyen minél nagyobb a nyomás:
https://www.facebook.com/groups/211414026122587/
A mi beadványunk:
http://www.platonpart.hu/public/adatigeny/Magyar_Allamkincstar/20180430_MAK_kozerdeku_adatig
eny.pdf

ÁtlátHatóság
2018.05.21.
"Hiszem, hogy az átláthatóság a megoldás a korrupcióra." - Grace Poe
https://web.facebook.com/platonpart/posts/435696216876754
Megkezdte működését a Platón Párt által indított ÁtlátHatóság. Mivel a maffiaállam hatóságai
jellemzően nem tájékoztatják önként a polgárokat a közérdekű adatokról, ezért mi átfogó módon
folyamatos és rendszeres adatszolgáltatásra kötelezzük az összes hatóságot. Ezt a jogunkat még az
Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése lehetővé teszi, így amíg lehet, élni is szeretnénk ezzel az alapjoggal:
"Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez."

68

Évkönyv 2018.

Az ÁtlátHatóság számára
kifejlesztettünk egy szoftvert, ami előre
programozottan minden hónapban
automatikusan közérdekű adatigényt
tartalmazó kérelmeket küld e-mailben
az egyes hatóságok hivatalos e-mail
címére az előző hónapra vonatkozó
közérdekű adatok nyilvánosságra
hozatalát kérve. Ez a szoftver a PITA
(Periodikus Intenzív Társadalmi
Adatszolgáltatás - eredetileg Pain In The
Ass). A megkapott közérdekű adatokat
betöltjük az ÁtlátHatóság által mindenki
számára szabadon elérhetővé tett
Közérdekű Adattárházba. A Közérdekű
Adattárház ezáltal a hatóságoktól
származó hiteles és strukturált forrása
lesz a közérdekű adatoknak.
Amennyiben nem működik együtt
valamelyik hatóság, akkor perre
megyünk közérdekű adatokkal való
visszaélés bűntette miatt, ugyanis a
közérdekű adatok visszatartása jelenleg
a Btk. 220. § (1) alapján még
bűncselekmény. Mindenki számára
lehetővé tesszük, hogy az ÁtlátHatóság
PITA rendszerén keresztül közérdekű
adatokat kérjen a hatóságoktól, és a
kapott adatokat elemezze. Az igényeiteket és javaslataitokat itt lehet jelezni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMGO3HpYCMyznky6AHpOp9Oezub0SorvDz8yuibm5FAd
HLvg/viewform?fbclid=IwAR1TM94BHQUwa3Efl1AzCWH6n5pp5Em3AhmPw-0A-2o9Azb6ess-kgKvc_c
VAN ERÉNY! Közpénz nélkül. Támogassátok a munkánkat!
----------------------------------Platón Riport (2018-as választás): http://platonpart.hu/public/adatigeny/Platon_Riport.pdf
Videóink: https://www.facebook.com/pg/platonpart/videos
IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)
Honlapunk: http://www.platonpart.hu
Évkönyv 2017: http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2017.pdf
Platón Párt Szimpatizánsok csoportja: https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/
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Megcsonkított önrendelkezés
2018.05.26.
"Ha a szegények nyomorúságát nem természeti törvények okozzák, hanem saját intézményeink, akkor
nagyon nagy a mi bűnünk." - Charles Darwin
https://web.facebook.com/platonpart/posts/437608290018880
Nem a Fidesz-maffia által ellopott
közpénz a nemzet legnagyob kára.
Nem a 12.000 milliárd Ft, ami 4 évnyi
korrupt közbeszerzési túlárazási
gyakorlat eredménye, és ami 4 ÉVEN át
mind a 10 millió magyarnak 25.000 Ftos HAVI alapjövedelemre lett volna
elég önmagában. Nem a letelepedési
kötvények Fidesz-közeli off-shore
cégekhez került százmilliárdjai, amit a
20.000 országunkba telepítet
migránsnak a közpénzünkből a
kötvények lejárata után kamatostól
vissza kell fizetnünk. Nem az EU
támogatások ezermilliárdjai, amik a
haveri kiválasztási rend alapján
nyeretlen közpénzdinasztiákhoz kerültek. Nem a pártoknak kifizetett közpénz-ezermilliárdok, amik már
30 éve egy színjáték fenntartását szolgálják úgy, hogy semmit nem kap a pártoktól a nemzet. Nem az EUnak a közpénzünkből visszafizetendő, az OLAF által feltárt, a miniszterelnök családját közvetlenül érintő
korrupcóiók büntetési tételei. Nem. Ez mind bagatel az igazi kár árnyékában. A legnagyobb kára a
nemzetnek az, hogy 2012-ben, az Alaptörvény megjelenésével a Fidesz megfosztotta a nemzetet az
önrendelkezési jogától. Míg az Alaptörvény előtt hatályban lévő Alkotmány 2. § (2) alapján minden
hatalom a népé volt, addig az Alaptörvény szerint már csak a hatalom FORRÁSA a népé. Míg az
Alkotmány 2. § (2) alapján a hatalmat a választott képviselők ÉS a nép közvetlenül gyakorolhatta, addig
az Alaptörvény szerint a nép csak KIVÉTELES esetben kezdeményezhet népszavazást. Míg az Alkotmány
lehetővé tette az Alkotmány és a választási eljárási törvény tartalmát érintő népszavazást is, addig az
Alaptörvény mindkettőt kizárja. Mindent levágtak a nemzet testéről, ami védett volna minket az önkény
ellen. A magyar polgárokat a Fidesz aljas indítékkal, nyereségvágyból megfosztotta önrendelkezési
jogától. És ez nemcsak egy horzsolás. Ez nemzeti tragédia. Bűn. Éppen ezért 2019-ben indulunk az
Európai Parlamenti választáson.
Ezeket vinnénk magunkkal, ha támogattok:
1) Nyilvánítsa az EU emberiesség elleni bűncselekménynek a "Polgárok önrendelkezési jogának
elvonása" tényállását.
2) Az EU támogatások hazai szétosztását ne a magyar kormányra bízzák, hanem az EU szervezze azt meg.
3) Kapjon minden EU tagállami állampolgár külön "EU állampolgárságot", ami akkor se vesszen el, ha a
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tagállam kormánya kilépteti az országát az EU-ból.
4) Az innovációs források nagyrészét díjkitűzés (challenge, XPrize) rendszerben utólag osszák ki azoknak
az elsőknek, akik valódi innovációt valósítottak meg.
Segítsetek majd összegyűjteni 20.000 aláírást a 2019.05.26-i EP választásra! Készüljetek! VAN ERÉNY!
Közpénz nélkül.

Törvényes jogtalanság
2018.05.27.
"Ha megsemmisítjük az emberi jogokat és a jogállamot a terrorizmusra hivatkozva, akkor ők győztek." Joichi Ito
https://web.facebook.com/platonpart/posts/437986213314421
A náci vezetőket a híres nürnbergi perben
az írott jog alapján nem lehetett volna
elítélni, mert mind arra hivatkozott, hogy
ők csak a jogszabályokat követték.
Radbruch hozta meg az azóta is használt
jogi érvelést ellenük: Ha az írott jognak az
igazságossággal való ellentéte jelentős
mértékűvé válik (törvényes jogtalanság),
akkor azt jogtalannak kell tekinteni, s
ilyenkor a törvénynek mint igazságtalan
jognak az igazságosság előtt meg kell
hátrálnia (törvény feletti jog). 2012-ben a
Fidesz az Alaptörvény megjelenésével aljas
indítékkal megfosztotta a nemzetet önrendelkezési jogától. Míg az Alaptörvény előtt hatályban lévő
Alkotmány 2. § (2) alapján minden hatalom a népé volt, addig az Alaptörvény szerint már csak a hatalom
FORRÁSA a népé. Míg az Alkotmány 2. § (2) alapján a hatalmat a választott képviselők ÉS a nép
közvetlenül gyakorolhatta, addig az Alaptörvény szerint a nép csak KIVÉTELES esetben kezdeményezhet
népszavazást. Míg az Alkotmány lehetővé tette az Alkotmány és a választási eljárási törvény tartalmát
érintő népszavazást is, addig az Alaptörvény mindkettőt kizárja. Mindent levágtak a nemzet testéről, ami
védett volna minket az önkény ellen. Ez a Radbruch-formula alapján bűn. 2019-ben indulunk az Európai
Parlamenti választáson, hogy álláspontunkat érvényre juttassuk az EU-ban. Elérjük, hogy az EU
nyilvánítsa emberiesség elleni bűncselekménynek a "Nemzet önrendelkezési jogának elvonása"
tényállást. Segítsetek majd összegyűjteni a 20.000 aláírást a 2019.05.26-i EP választásra! Lépjetek be a
Platón Párt Szimpatizánsok csoportba, és adjátok hozzá a csoporthoz az erényes ismerőseiteket is!
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/
Adjátok tovább a hírt! VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.
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Álarcos önkény
2018.05.30.
"Soha ne feledjük, hogy minden, amit Hitler tett, jogszerű volt." - Martin Luther King, Jr.
https://web.facebook.com/platonpart/posts/438914733221569
Hamarosan szavaz az Országgyűlés a
közigazgatási bíróságok és a Kúriával
egy szintre kerülő Közigazgatási
Felsőbíróság felállításáról, ami az
Alaptörvény kétharmados többségű
módosítását igényli, és a jogállamiság
további (végső) leépítését szolgálja.
Társadalmi nyomás keretében kérjük
küldd el az alábbi levelet egy kivételével
minden képviselőnek. Az email címeik
például a parlament.hu Képviselők
menüpontjában elérhető. Mi
szándékosan nem küldjük el, hogy
mozgósítsunk Titeket, és valódi
társadalmi nyomás legyen belőle. Ha Ti
nem tesztek magatokért, a mi üzenetünk pusztába kiáltott szó marad...
Tisztelt Képviselő!
A jogállamiság választja el a civilizációt az embertelenségtől. A civilizáltság egyetlen fokmérője az, hogy a
jog áll-e mindenki felett, vagy néhányan a jog felett. Ez csak az írott jog igazságosságának és az azt
betartató hatalmi ágak függetlenségének kérdése. A jó és a gonosz generációkon átívelő harca ez. A
mértéktelenséget, igazságtalanságot, megfélemlítést, kisebbségi komplexust magukban hordozó
erénytelen emberek harca ez azzal a világgal szemben, ami nem adta meg számukra a mértékletesség,
igazságosság és bölcsesség erényeit és a lelki béke képességét.
Az Országgyűlés ismét egypártrendszerű alkotmányozó főhatalom lett egyetlen ember fogságában.
Pengeélen táncol a jog igazságossága a kétharmad szakadéka felett. Kérjük, hogy sarkalatos
döntésekben a legfőbb jó, az erényesség szem előtt tartásával döntsön! Önállóan. Ne úgy, ahogy
diktálják.
A Fidesz a bolondok boldogságát (pénzt és hatalmat) kínálva igyekezett összegyűjteni azokat az
erénytelen szolgalelkűket, akik rúdra fűzött csocsófigurákként kiszolgálnak néhány erénytelen háttérmaffiacsaládot. Ám hibáztak. Néhány csonthéjú erényes mag is a korpa közé keveredett, amiket nem
tudnak megenni a disznók. Ez a néhány erényes tégla lehet a nemzet jogállamisága visszanyerésének
talapzata. Ángyán erénye többszörösen tér vissza, és a Fidesz mítosza megroggyan, mint halálra ítélt az
ítélethirdetésen.
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Képviselőként Ön is pillanatok alatt a rendszer másik oldalán találhatja magát. Az önkény előnye tűnő
illúzió. Most még tud ellene tenni. Csak Ön tud ellene tenni. Most még van hatalma a gonosz felett. Csak
Önnek van hatalma felette. Ha kiengedi az ördögöt a palackból, már nem lesz. A polgárok nem azért
választják meg jóhiszeműen a képviselőket, hogy azok utána a polgárok jogait folyamatosan
megnyirbálják. Dolgozzon azon, hogy a polgároknak minél több hatalma legyen a mindenkori hatalom
felett. Levelünk hatására több kormánypárti politikus az önkény ellen fog szavazni sarkalatos és az
Alaptörvényt érintő ügyekben. Rájuk fog felnézni a társadalom. Ha Ön ellenzéki, tartson velük, és ne a
korpával! A Fidesz erkölcsi rongyemberei erre az Alaptörvény módosításra készültek. Reszket a lábuk,
mint a káposztát érző kecskének. A termékkapcsolás aljas kofájaként a migránsok mögé bújva gáncsolná
el végleg az igazságszolgáltatást, és mentené a bűnös családtagokat. Ön ne legyen az erkölcsi Lilliput
bűnös kis buta katonája! Ne legyen illegális migránsok kényszer-betelepítése. Ne legyen a családokat
tartósan zavaró gyülekezés. De ne legyen közigazgatási zsarnokbíróság se! A közigazgatási perek lényege
éppen az, hogy a civil jogalany és a perbe került állami hatóság egyenrangú fél a fegyveregyenlőség
követelményével. Ha a Fidesz dönt a Fidesz hatóságai ügyében, az barbár civilizálatlansághoz vezet, egy
újabb magyar középkorhoz. Megéri ez néhány erénytelen rongyember kedveért?
A Platón Párt kezdeményezte az EU-ban, hogy a 'nemzet önrendelkezési jogának elvonása' tényállás
minősüljön az EU-ban emberiesség elleni bűncselekménynek. Álljon Ön is a jó oldalra! Vegye le az
álarcát, és mondja ki Ön is: VAN ERÉNY! Szavazzon az Alaptörvény tervezett gyarló módosítása ellen
egyenes gerinccel, és legyen a döntésére büszke! A jogállamiságért. A civilizációért.

Önrendelkezési jogunkat elvonták
2018.06.06.
"A bűnös számára az első büntetés a bűn miatti lelkiismeret-furdalás." - Seneca
https://web.facebook.com/platonpart/posts/441510639628645
A magyar nemzet nem kezdeményezhet
népszavazást a legfontosabb ügyeiben, mert azt a
Fidesz az Alaptörvényben megtiltotta. Nem
népszavazhatunk az Alaptörvény módosításáról
vagy a választási eljárási törvényről.
Nemzetünket a Fidesz aljas indítékkal
megfosztotta az önrendelkezés jogától. Egyedül a
Platón Párt képviseli, hogy az EU-ban a "nemzet
önrendelkezési jogának elvonása" tényállás
emberiesség elleni bűncselekménynek
minősüljön. 2019-ben indulunk az EP választáson,
és lobbizunk, hogy az EU-ban alapjog legyen a nemzetek önrendelkezési joga, és bűncselekmény annak
elvonása. Add tovább: VAN ERÉNY!
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Ketrecbe zárt méltóság
2018.06.08.
"Az emberek kizárólag egy téveszme hatására adják fel a szabadságukat." - Edmund Burke
https://web.facebook.com/platonpart/posts/442264809553228
Érvényesülhet-e az emberi
méltósághoz fűződő alapjog, ha
közben a nemzetnek nincs
önrendelkezési joga? Álláspontunk
szerint nem. Hogyan lehetne szabad az
ember, ha közben egy nagy
embercsoportban elvegyülve aljas
indítékkal fonott jogi kerítés veszi
körül? Az emberi méltósághoz fűződő
alapjog kollektív megfelelője a nemzet
önrendelkezési joga. A Fidesz a
nemzetünk önrendelkezési jogát az
Alaptörvényben 2012-ben elvonta
azzal, hogy alkotmányos jogszabállyá
tette, hogy nem kezdeményezhető
népszavazás az Alaptörvény módosításáról vagy a választási eljárási törvényről. Volt már Európában
példa arra, hogy törvénybe iktatták a jogtalanságot. A német Felhatalmazási törvény 1933-ban a német
kormánynak adta a végrehajtó hatalmi ágon felül a törvényhozó hatalmi ágat is. Tudjuk mi lett az
eredménye. Ha nincs jogállam, akkor gyarló önkény rabjai vagyunk. 2019-ben indulunk az Európa
Parlamenti választáson. El szeretnénk érni, hogy a "nemzet önrendelkezési jogának elvonása" tényállást
az EU minősítse emberiesség elleni bűncselekménynek a Radbruch formula alapján. Segíts, hogy erényes
jogállamot építhessünk! VAN ERÉNY!

Milyen erénygaranciákat várnál el?
2018.06.09.
"Újra fel kell találnunk a különbséget remény és elvárás között." - Ivan Illich
https://web.facebook.com/platonpart/posts/443264769453232

info@platonpart.hu
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Új fejezet a politikában
2018.06.10.
„Nagy eredmények mindig magas elvárások keretében születnek.” - Charles Kettering
https://web.facebook.com/platonpart/posts/443628802750162

Az elmúlt 30 év politikai pártjai mind azonos kaptafára épülnek. Mind máshogy ugyanaz. Mind bűnpárt.
A bűnpárt egy műszó, ami azokat a pártokat jelenti, amik nem vállalnak erénygaranciákat a létesítő
okiratukban. Azaz jogilag számonkérhetetlenek.
Hazánkat generációról generációra meglopták az erénytelenek. Csak mindig más néven. De mindig
ugyanaz a társaság. A Bűnpártok Ligája. Minden bűnpárt máshogy ugyanaz. A bűnpártok felróható
módon magukban hordozzák az önkény és a korrupció csíráját azáltal, hogy nem vállalják az
erénygaranciákat a létesítő okiratukban. Teljesen mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul teszik
ezt. Hiszen objektív felelősségük van. Minden jogi személynek van egy létesítő okirata, amivel
ellentétesen nem működhet, mert akkor a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó hatóság
felszámolja.
A Platón Párt új fejezetet nyitott a politkában. A Platón Párt megmutatta, hogy egy párt működhet
teljesen máshogy is, mint az eddigiek. A Platón Párt politikai innovációt hajtott végre azzal, hogy
világossá tette, hogy egy pártot nem az ígéretei határoznak meg, hanem a létesítő okirata. Az
alapszabálya. Elsőként és egyedüli pártként a Platón Párt jogilag számonkérhető erénygaranciákat foglalt
a létesítő okiratába. Paradigmaváltás történt. Innentől kezdve minden bűnpárt meztelen. Egy
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tisztességes pártnak ugyanis egyáltalán nincs vesztenivalója akkor, ha a létesítő okiratában vállalja az
erénygaranciákat. Ám az ismert pártok a Platón Párt ezirányú felkérésétől mind elzárkóztak.
A bűnpártok közpénzből működnek, működésük átláthatatlan, képviselőik visszahívhatatlanok,
önkorlátozást nem nyújtanak, a pártokrácia (azaz a pártok egyeduralma) az érdekük, ellehetetlenítik a
független egyéni képviselőket és pártfegyelem alatt állnak. Egyedül a Platón Párt mondja ki világosan,
hogy ez nem normális. A Platón Pártnál közpénz elfogadása tiltott, maximális párt-átláthatóságot
biztosít, képviselőit bármikor visszahívhatják a szavazók, maximális önkorlátozást nyújt, a pártokrácia
ellen küzd, 106 erényes független egyéni képviselőt javasol és a pártfegyelem tiltott.
A pártok közül egyedül a Platón Párt véleménye az, hogy a nemzet önrendelkezési jogának elvonásával a
Fidesz emberiesség elleni bűncselekményt hajtott végre akkor, amikor 2012-ben az Alaptörvényben
megtiltotta, hogy a magyar polgárok népszavazást kezdeményezhessenek az Alaptörvény vagy a
választási eljárási törvény témájában. Aljas indítékkal megfosztották a nemzetet az önrendelkezés
jogától. 2019-ben indulunk az Európai Parlamenti választáson, és lobbizunk azért, hogy az EU-ban
alapérték legyen a nemzetek önrendelkezési joga, és bűncselekmény annak elvonása. Tudnunk kell
népszavazást kezdeményezni a legfontosabb közügyeinkben, azaz az Alaptörvény és a választási eljárási
törvény kapcsán. Egyébként az emberi méltóságunk sérül.
Csatlakozz a Platón Párt Szimpatizánsok csoporthoz, és mondd ki Te is: VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/

Alkotmányos válság van
2018.06.11.
"World belongs to humanity, not this leader, that leader or that king or prince or religious leader. World
belongs to humanity." = "A világ az emberiségé, nem ezé a vezetőé vagy azé a vezetőé vagy királyé vagy
hercegé vagy vallási vezetőé. A világ az embereké." - Dalai Lama
https://web.facebook.com/platonpart/posts/444246302688412
The Plato Political Party of Hungary is
preparing for European Parliament
membership. There is a constitutional
crysis in Hungary. The state party took
the constitution absolutely out of the
hands of Hungarian people in 2012.
The regime unlawfully changed the
constitution by introducing a new
restriction. This restriction prohibits
the Hungarian people to initiate a
referendum on the content of the
constitution. Hungary is not a
democratic country any more. The
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state party controls not only the public administration and the government, but also lawmaking. The
political mafia uses lawmaking for their personal interests. Against the people. They destroyed the rule
of law. They are above the law. They completey destroyed the democratic checks and balances. This
political mafia revoked and invalidated the nation's right to self-determination. This act violates human
rights on a mass scale. Hungarian people do not have a legal way any more to change their constitution.
They simply cannot restore the rule of law. Because they are prohibited by the corrupted law itself. We
would like to convince the European Parliament lawmakers to stop this oppression. Deprivation of a
nation's right to self-determination should be qualified as a crime against humanity. Europe should not
tolerate tyranny and oppression within its borders. Self-determination of European nations must be a
basic value in the EU. It includes the nation's right to change its own constitution. Everybody should
know what is going on in Hungary. Especially Europeans must know it. Hungary is oppressed by a
corrupt political mafia. Hungary does not have the right for self-determination. The state party keeps
changing the constitution as if it was their underware. Now, they want to introduce biased public affair
courts and a new high court without democratic controls. This way they can completey destroy the
independent justice system. This is absolutely outrageous. They use the laws against the people, not for
the people. What is this if not a crime against humanity? VIRTUE EXISTS!
A Platón Párt Az Európai Parlamentbe készül. Magyarországon alkotmányos válság van. Az állampárt
végleg kivette az alkotmányt a nemzet kezéből 2012-ben. A rezsim jogtalanul módosította az alkotmányt
egy megszorítással. A megszorítás értelmében a magyar nemzet nem kezdeményezhet népszavazást az
alkotmány (Alaptörvény) módosításáról. Magyarország többé nem demokratikus állam. Az állampárt
nemcsak a közigazgatást és a kormányt uralja, de a törvényhozást is. A politikai maffia a saját céljaira
használja a törvényhozást. A polgárok ellen. Megsemmisítették a jogállamot. A jog felett állnak. Teljesen
megsemmisítették a jogállami fékek és ellensúlyok rendszerét. Ez a politikai maffia elvonta és
hatálytalanította a nemzet önrendelkezési jogát. Ez a tett az emberi jogok tömeges megsértése.
A magyar emberek már nem tudják jogi úton megváltoztatni az alkotmányukat. Nem tudják visszaállítani
a jogállamot. Mert ezt maga a korrumpált alkotmány tiltja. Meg szeretnénk győzni az Európa Parlament
törvényhozóit, hogy állítsák meg ezt az elnyomást. Egy nemzet önrendelkezési jogának elvonása
emberiesség elleni bűncselekménynek kell, hogy minősüljön. Európa nem tolerálhat zsarnokságot és
elnyomást a határain belül. Európában a nemzetek önrendelkezési joga alapérték kell legyen. Ez
magában foglalja a nemzet jogát arra, hogy megváltoztassa a saját alkotmányát.
Mindenkinek tudnia kell, mi folyik Magyarországon. Különösen az EU polgárainak kell tudniuk. A magyar
nemzetet egy korrupt politikai maffia tartja elnyomás alatt. A magyar nemzetnek nincs önrendelkezési
joga. Az állampárt úgy módosítgatja az Alaptörvényt, mintha az alsónadrágja lenne. Most elfogult
közigazgatási bíróságokat és egy új felsőbíróságot akarnak létrehozni demokratikus kontroll nélkül. Ezzel
teljesen megszüntethetik a független igazságszolgáltatást. Ez felháborító. A törvényeket az emberek
ellen használják. Mi ez, ha nem emberiesség elleni bűncselekmény? VAN ERÉNY!
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Demokráciát hazudnak
2018.06.13.
"Emlékeznünk kell, hogy a politika az emberekért van, nem a programokért. Soha nem hagyhatjuk ki az
emberiességet a politikából." - J. C. Watts
https://web.facebook.com/platonpart/posts/444716329308076
Egyetértesz Te is azzal, hogy minősítse az
EU emberiesség elleni bűncselekménynek
azt, ha egy politikai vezetés elvonja egy
nemzet önrendelkezési jogát? A
magyarokkal éppen ez történt 2012-ben,
amikor a Fidesz az Alaptörvényben
megtiltotta, hogy népszavazást lehessen
kezdeményezni az Alaptörvény vagy a
választási eljárási törvény tartalmára
vonatkozóan. 2019-ben indulunk az Európa
Parlament választáson. Az EU-t színvallásra
kényszerítjük: vajon a jogállamiság
bölcsőjeként jogállamok uniója tud-e
maradni? Mit üzennél még rajtunk kereszül
az EU törvényhozóinak? Írd be
hozzászólásként! Oszd meg a cikket, hogy az ismerőseid is üzenhessenek! Kedveld az oldalunkat is! VAN
ERÉNY!

Új korszak, új honlap
2018.06.13.
"A tudás igaz vélemény." - Platón
https://web.facebook.com/platonpart/posts/445379335908442

Végre elkészült az új Platón Párt honlap. Új korszak,
új honlap. Nem külsős profikkal készíttettük, hanem
saját magunk. Mit gondoltok?
http://www.platonpart.hu
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Nemzeti rák
2018.06.16.
"A világon két dolog végtelen: az univerzum és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos." Albert Einstein
https://web.facebook.com/platonpart/posts/447197665726609
Megszűnik a tudományos élet
szabadsága. A Magyar Tudományos
Akadémia költségvetéséről a új
Innovációs és Technológiai
Minisztérium fog rendelkezni Orbán
döntése értelmében. Ide is jönnek a
pártseggnyalók az MTA tagság, a
doktori és a professzori címek, valamint
a busás kutatás-fejlesztési, alapkutatási
és innovációs támogatások
reményében. A Schmitt Pál doktorok, a
Széles Gábor feltalálók és a Kásler
professzorok. Újra a bolondok
boldogságát keresők, akik a pénzt és a
hatalmat keresik. Akiknek az élet rendeltetésszerűen nem adott volna pozíciót, mert nincs meg bennük a
mértékletesség, az igazságosság és a bölcsesség erénye. Ők a Fidesztől megkapják a bolondok
boldogságát.
A Platón Párt számára a tudományos élet függetlenségének elvesztése különösen fájdalmas. A mi
jogállami modellünkben a tudomány képviselői egy önálló független hatalmi ágat képviselnek, hiszen
egy jogállam csak akkor működhet emberien, ha a logika és a nyelvtani értelmezés szabályai betartásra
kerülnek a jogalkalmazás során. Mivel ennek eldöntése tudományos igazság kérdése, ezért ilyen
kérdésekben csak a tudomány képviselői jogosultak dönteni.
A Fidesz a magyar nemzet áttétes rákja, ami most egy újabb ép szervet támadott meg. Tudjuk, hogy mi
lesz a vége annak, amit a rák megtámad. A Fideszt csak Európában lehet megállítani. Ott már felismerték
a társadalomra való veszélyességét. Támogasd a Platón Párt 2019 májusi EP választási kezdeményezését,
és érjük el közösen az EU-ban, hogy a "nemzet önrendelkezési jogának elvonása" tényállást minősítse az
EU emberiesség elleni bűncselekménynek. 2012-ben a Fidesz elvonta a nemzet önrendelkezési jogát
azzal, hogy az Alaptörvényben megtiltotta, hogy a polgárok népszavazást kezdeményezhessenek az
Alaptörvényt vagy a választási eljárási törvényt érintő kérdésben. Így az emberi méltósághoz fűződő
alapjog tömeges megsértésével a Fidesz különösen veszélyes lett a társadalomra. A magyarokat érintő
kérdésben se az EU, se Soros, se Putyin, se Orbán, se az ENSZ, hanem a magyarok dönthessenek! Ez csak
úgy lehetséges, ha kivívjuk magunknak az önrendelkezés jogát. VAN ERÉNY!
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Jogállamot!
2018.06.17.
"A legjobb módja annak, hogy megmutassuk, hogy mit jelent a jogállamiság a mindannapi életünkben
az, ha visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor nem volt." - Eisenhower
https://web.facebook.com/platonpart/posts/448046655641710
A magyaroknak se Putyin, se Soros, se
Orbán, se az EU, se az ENSZ, se más ne
dirigáljon! Fontos megérteni, hogy
"nincs jó vagy rossz cél érdekében
létrejött önkényuralom, csak
önkényuralom van, és az nem a vezető
személyek miatt válik embertelenné,
hanem szükségszerűen, önmagából
fakadóan"*. Abszolút hatalmat még
erényes embernek sem szabad adni.

A Platón Párt azért készül az Európa Parlamentbe, hogy a nemzetünk önrendelkezési jogát
visszanyerhessük. A Fidesz 2012-ben elvonta a nemzet önrendelkezési jogát azzal, hogy az
Alaptörvényben megtiltotta, hogy népszavazást kezdeményezhessenek a magyarok az Alaptörvényt vagy
a választási eljárási törvényt érintő kérdésben. Véleményünk szerint ez a cselekedet különösen veszélyes
a társadalomra, ezért bűncselekménnyé kell nyilvánítani.
Többek között azért készülünk a 2019.05.26-i Európa Parlament választásra, hogy az EU törvényhozóival
kimondassuk: a "nemzet önrendelkezési jogának elvonása" tényállás minősüljön emberiesség elleni
bűncselekménynek.
A Platón Párt az önkény minden megnyilvánulási formája ellen küzd, és egy erényes jogállamiság
megteremtéséért tevékenykedik. Csak jogállamban tudjuk visszanyerni a nemzet önrendelkezési jogát.
Le kell vakarnunk magunkról minden diktátort, mint a ránk száradt madárürüléket. Se külső, se belső erő
ne tudja elnyomni a magyarokat!
Legyen a nemzetnek önrendelkezési joga! Hadd népszavazzunk az alkotmányos és választási eljárási
kérdéseinkben is! Hiszen ezek alapvető fontosságú közügyeink. Mindannyiunké. Nem csak egy-két
erénytelen csőcselékcsaládé, ami kisajátította magának. Tudunk mi dönteni a saját ügyeinkben
diktátorok nélkül is. VAN ERÉNY!
* Dr. Nagy Szabolcs, történész
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Sírban az igazság
2018.06.21.
"Változás és fejlődés soha nem fentről kapott ajándékok. Hanem alulról jövő küzdelmek eredményei." Noam Chomsky
https://web.facebook.com/platonpart/posts/451718451941197
Tegnap megásták a sírját a független
közigazgatási igazságszolgáltatásnak. A
Fidesz és a Jobbik együtt elfogadta az
Alaptörvény többpontos módosítását,
ami a migránsok és a kereszténység
kettős álarca mögé bújtatva alattomos
módon rendelkezik a közigazgatási
bíróságok és a közigazgatási felsőbíróság
létrehozásáról is. A Fidesz-hatóságok
túlkapásainak és önkényének ügyében
Fidesz-bíróságok fognak dönteni a rendes
bíróságok és a Kúria kikerülésével. A közigazgatási perek független elbírálására éppen az adta a reményt,
hogy a hatalomtól független bíróság előtt zajlott, azaz a polgár és a vele szemben álló hatóság
egyenrangú fél volt. Szenzációs, ahogy a média kiszolgálja a maffiahatalmat azzal, hogy minden ezirányú
cikk a migránsokról és a kereszténységről szól, túlharsogva a jogállamiságra alapvetően kiható
igazságszolgáltatás korrumpálásáról szóló történelmi döntést. Aki olvasott valaha is Noam Chomsky-t, az
elszörnyedve látja, hogy a magyar média a totalitárius diktatúrák receptkönyvéből tankönyvi
pontossággal tereli a polgárokat, és gyártja a közvéleményt. Mostantól a Fidesz-hatóságok önkényes
kiskirályai nyeregben érezhetik magukat, mert tudják: Orbán létrehozta a játszóterükön a
döntőbíróságot, így mehet az ereszd-el-a-hajam, nem lesz gond, hiszen a mi-kutyánk-kölyke a bíró is.
Aki eddig is csak a szomszédjával és más polgárokkal pereskedett, annak nem fog feltűnni semmi a
változással. Amint azonban egy közigazgatási hatóság fog szembenállni polgárral vagy vállalkozással, úgy
a Fidesz-hatósággal szembeni ügyében egy Fidesz-bíróság előtt fogja a körmét rágni a szerencsétlen
magyar. Teljesen feleslegesen. Az eredmény tudható. Színjátékká vált a hatalom jogi kontrollja. Elég
például csak a közérdekű adatok igénylésére gondolni. Hirtelen a jogászi csűrés-csavarás eredménye az
lesz, hogy amit kér a jámbor magyar, az valójában nem is közérdekű adat. A NAV pedig jogosan szabott
ki 20%-os bírságot a 0-20%-os mérlegelési intervallumban. Perelnéd a közbeszerzési hatóságot vagy a
Nemzeti Média és Hírközlési hatóságot? Képedbe fog röhögni a bíró. Jaaa, hogy ezek magasröptű ügyek?
Neked ilyennel úgysincs dolgod? Hányan meghaltak már az érdekedben, hogy megtudhasd, hogy mit
jelent a jogállamiság.
Elítéljük a hatalmi ágak függetlenségének aljas indítékkal vezérelt letörését. Elítéljük a lopás és korrupció
táptalaján érlelt erénytelen diktatúra kiépítését. Az épeszű és éperkölcsű magyarok üzenik mindenkinek:
VAN ERÉNY!
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10.000 kedvelés
2018.06.22.
"Nagy eredmények nagy ambíciót igényelnek." - Hérakleitosz
https://web.facebook.com/platonpart/posts/452618811851161
Nem azért kedveljük a Platón Pártot,
mert népszerű, hanem azért népszerű,
mert kedveljük. Köszönjük az első 10.000
kedvelést! A legnagyobb erényközpontú
pártpolitikai közösség vagyunk. A Platón
Párt az első és egyetlen párt, ami jogilag
kötelező erénygaranciákat foglalt a
létesítő okiratába már alapításától
kezdve. Az erénygaranciák megszegése
esetén bárki kérheti az ügyészségen a
jogellenes állapot megszüntetését, végső
soron pedig a párt felszámolását. Ezzel a
politikai innovációval új fejezetet
nyitottunk a politikában. A bűnpártok
korszaka véget érhet. Rajtad is múlik!
Oszd meg ismerőseiddel a hírt: VAN
ERÉNY! Közpénz nélkül.

Árnyékbox
2018.06.29.
"Nincs szükségem olyan emberekre, akik ugyanúgy változnak, mint én, és ugyanakkor bólogatnak, mint
én. Azt az árnyékom sokkal jobban megteszi." - Plutarkhosz
https://web.facebook.com/platonpart/posts/458738131239229
Győzelemként jelentette be ma Orbán hajnali 4-kor, hogy az EU végül lemondott arról, hogy kényszerrel
telepítsen be menekülteket a tagországokba. Azaz nincs EU menekült-kvóta kényszer. A Fidesz pechjére
ezzel valójában eltűnt az ellenség, amire eddig hivatkoztak. Pofára esett a propaganda kommunikáció,
ami eddig végig azért szidta az EU-t, mert a hazánk határvédelmi impotenciája miatt is az EU-ba került
migránsokat az EU az európai szolidaritás alapján akarta szétosztani. A 7-es cikkely szerinti, kizárással
fenyegető eljárás viszont azért folyik hazánk ellen, mert diktatúra van jogállam helyett.
Orbán a 7-es cikkely fenyegetésére azzal érvelt, hogy kizárólag azért helyezte az EU kilátásba az
országunk kiebrudalását az EU-ból, mert így akar az EU nyomást gyakorolni a magyar kormányra, hogy
fogadjon be menekülteket.
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Viszont ma kiderült, hogy az EU nem akar
menekülteket hazánkba telepíteni. Érted?
Meztelen a király. Mindenki látja, hogy
eddig a kormány hazudott a 7-es cikkellyel
kapcsolatban. Nyilván nem azért
fenyegeti hazánkat az EU kizárással, mert
nem fogadtunk be menekülteket, hanem
azért, mert diktatúra van. Azt pedig az EU
nem tűrheti, mert az EU jogállamok
uniója. A jogállamiság (ami hazánkban
elveszett) az EU egyik alapértéke. A
propaganda idiotizmusának iskolapéldája
játszódott le tehát a szemünk előtt az
elmúlt néhány napban.

A gyengék kedvéért, logikai lépésenként:
1) Az EU bejelentette, hogy életbe lépteti a 7-es cikkelyt Magyarország ellen, mert diktatúra van, és az
ellentétes az európai értékekkel, hiszen Európa a jogállamiság védelmezője.
2) Orbán bejelenti, hogy kizárólag azért vették elő a 7-es cikkelyt hazánk ellen, hogy így gyakoroljanak
nyomást a kormányunkra annak érdekében, hogy fogadjuk be a menekülteket (már önmagában is idióta
volt az érvelés ismerve a Sargentini jelentést, de nézzük csak tovább).
3) Az EU bejelenti, hogy lemond a kvótákról, és nem telepít be sehova migránsokat, ha a tagország nem
akarja. A 7-es cikkelyt viszont nyilván nem vonták vissza hazánkkal szemben, mert továbbra is diktatúra
van.
4) Orbán bejelenti hajnali 4-kor, mint valami izzadt teniszbajnok, aki véget érni nem akaró tornán
győzött, hogy nincs kvótakényszer!
5) A 7-es cikkely szerinti kizárási eljárást az EU nem vonta vissza hazánk ellen.
Nyilvánvalóvá vált az árnyékbokszolás. Az árnyékboxot megnyertük, de a valódi meccsben kiütnek
minden magyart keletre a Fidesz politikai bűnei miatt. Ha az EU kizárólag a migránsok befogadása
érdekében helyezte volna kilátásba a 7-es cikkely szerinti kizárást, akkor most, hogy már nem akarja a
migránsokat betelepíteni, visszavonná a 7-es cikkely életbe léptetését is. Ez azonban nyilván nem fog
megtörténni, hiszen azt nem a migránsokhoz kötődő okból, hanem a jogállamiság hiánya miatt léptették
életbe. A Fidesz most kitalálhat egy új árnyékbox mesét a hamarosan kommentelő Fidesz hívőknek, hogy
miért is leszünk kiebrudalva a jogállamok uniójából a diktatúránk miatt. Szerintetek mi lesz a következő
hazugság, ha már a migránsos kártya nem játszik?
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Platón Politikai Akadémia Tantestület
2018.07.13.
"A modern kor tanárainak nem az a feladata, hogy utat vágjanak a dzsungelben, hanem hogy
termékennyé tegyék a sivatagot." - C. S. Lewis
https://web.facebook.com/platonpart/posts/470945103351865

Megkezdte munkáját a Platón Politikai Akadémia Tantestülete. Erényes független képviselőket képzünk,
akik letörhetik a pártokráciát, és éket verhetnek a pártfegyelem alatt a zsarnokság, korrupció, önkény és
elnyomás eszközévé váló bűnpártok egyeduralmába. Lehet csatlakozni! 2022-től akár 106 független
képviselő is az Országgyűlésbe kerülhet pártkatonák helyett. A pártkatonák rúdra fűzött csocsófigurák a
pártvzetők kezében. Addig nem lesz képviseleti demokrácia, amíg a helyi érdekeket nem helyi független
képvislők képviselik.VAN ERÉNY!

Több légtér, több szavazat
2018.07.21.
"A profit édes. Akkor is, ha megtévesztés árán jön." - Szophoklész
https://web.facebook.com/platonpart/posts/478203355959373
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A Fidesz maffiakormánya újra
hozzányúlt a választójogi törvényhez*,
mert 2018-ban izgulnia kellett.
Márpedig a diktátor izgulni nem szeret,
inkább erdogáni nyugalommal nézné
végig a következő választást. Több
módosítás között van egy apróságnak
tűnő, ám nagyon fontos új szabály. Az
egyébként is gyenge ellenzéki
szavazóköri biztosi kontrolt
gyakorlatilag lenullázták.
Az ellenzék legutóbb 2725
szavazókörbe egyáltalán nem delegált
szavazóbiztost. Itt CSAK A FIDESZ volt
jelen. A kecske a káposzta mellett.
Ezekben a szavazókörökben a többihez
képest a Jobbik/Fidesz arány
szignifikánsan alacsonyabb volt (NVI-től megszerzett hivatalos adatok alapján). Matematikailag ez azt
jelenti, hogy ez nem a véletlen műve, hanem csalásra utaló tény. Az urnák pedig nem voltak plombával
védve, hanem csúszkával voltak nem-védve. (forrás: Platón Riport**).
Most a választójogi törvény módosítása kimondja: "Nem lesz kötelező egy légtérben tartózkodni az
összes szavazatszámlálónak. Vagyis ha túl sokan állnak sorba, ki lehet nyitni egy másik termet is a
szavazáshoz."
2018 előtt minden választás lebonyolódott egylégteres rendszerben. Azóta csak csökkent a magyarok
száma. Eddig a lelkiismeretes szavazóbiztos ügyelt arra, hogy még WC-re se menjen ki a szavazókörből,
nemhogy ebédelni vagy cigarettázni. Ha nincs jobbikos szavazóbiztos abban a bizonyos szavazókörben,
ahol 2018 első dokumentált fideszes csalása megvalósult*** (amikor a fideszes biztost reggel kizárták,
mert a jobbikos szavazó lapját nem pecsételte le, csak úgy tett), akkor az ilyen típusú csalás egy másik
helyiségben ki sem derült volna. De ez csak egy a rengeteg lehetőség közül, amire kreatív ember képes
gondolni. Márpedig a Fidesz kreatív, ha a hatalom és a következmények nélkül ellopható közpénz a tét.
Téglánként bontják a jogállamiság maradványait. Eszköztelenül nézzük végig ezt a gyarlóságot.
Megdöbbenve ülünk némán, hogy hatalmi pozícióban ülők hogyan lehetnek ennyire rossz szándékúak.
Népszavazást az Alaptörvény vagy a választójogi törvény kapcsán nem kezdeményezhetünk.
Eszköztelenek vagyunk a diktatúrával szemben. Még mindig nem elég nekik. Sőt.
Egyetlen lehetőséget látunk: legalább kétszer annyi szavazóköri biztost kell tudnunk országosan
delegálni 2022-ben, mint ahány szavazókör van. Eddig 11.200 erényes embert szerettünk volna
összegyűjteni a Szavazatszámláló csoportunkban, hogy ne lehessen 2022-ben olyan szavazókör, ahogy
CSAK A FIDESZ van jelen. Az új szabályozás miatt legalább 22.400 emberre lesz szükségünk. Még
nagyobb a szükség a segítségre. Rád! Csatlakozz! Nem vagy egyedül! VAN ERÉNY!
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Forrás:
*
https://index.hu/belfold/2018/07/17/modositotta_a_parlament_a_valasztasi_szabalyokat_leszamolnak
_a_kamupartokkal_fegyelmit_kaphat_a_jegyzo/
** http://platonpart.hu/public/adatigeny/Platon_Riport.pdf
*** https://hvg.hu/itthon/20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok

Európai programunk
2018.07.22.
"Európa haldoklik. A globális éghajlatváltozás morális megfelelője zajlik, és senki nem beszél róla." Jonathan Sacks
https://web.facebook.com/platonpart/posts/479486295831079
Körvonalazódik az Európa Parlament
programunk! 2019.05.26-án indulunk
az EP választáson. Az alábbiakat visszük
magunkkal, ha felhatalmazást kapunk
Tőletek:
1) Polgári önrendelkezés:
Elsődleges célunk, hogy hazánk polgárai
visszanyerjék a Fidesz politikai
bűnszervezetétől a nemzeti
önrendelkezés jogát. 2012-ben a Fidesz
aljas indokból megtiltotta az
Alaptörvényben, hogy a magyar
polgárok népszavazást
kezdeményezhessenek az Alaptörvény
vagy a választási eljárási törvény témájában. Szeretnénk elérni, hogy "a polgárok önrendelkezési jogának
elvonása" tényállást az EU minősítse emberiesség elleni bűncselekménynek, hiszen kirívóan veszélyes a
társadalomra, és súlyosan sérti az emberi méltóságot, ezért üldözendő. Legyen az EU-ban artikulált
alapérték minden tagállamban a polgárok önrendelkezési joga (jelenleg csak hazánkban nem adott ez a
jog az EU-ban)!
2) EU támogatások védelme:
Az EU által a magyaroknak nyújtott támogatásokat meg kell védenünk a maffiakormánytól. Ezért az EUban azt szeretnénk elérni, hogy az EU támogatások hazai vállalkozások közötti megversenyeztetése az
EU által legyen átláthatóan megszervezve, és a kormány ne diszponálhasson a pénz felett, hiszen
kirívóan rossz gazdája volt a 2010-2018-as időszakban a Transparency International Fekete Könyv című
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és az ELIOS tényfeltárásai alapján. Az EU korrupcióellenes ügyészsége már büntetne az ügyben, de az
Orbán kezében lévő magyar főügyész eltussolja a királyi családunk számára terhelő ügyeket.
3) EU állampolgárság:
Szeretnénk elérni, hogy az EU bocsásson ki EU állampolgárságot és útlevelet. Az ezzel kapcsolatos jogok
és kötelezettséges kidolgozása még jelentős feladat. A célunk ezzel az, hogy ha a Fidesz kilépteti
hazánkat az EU-ból azért, mert nem kíván az EU korrupcióellenes ügyészséggel együttműködni, hogy
mentse a politikusbűnözői bőrét, akkor minket, állampolgárokat, ne tudjon a Fidesz magával rántani a
keleti mélybe.
4) Díjkitűzés alapú utófinanszírozás.
Szeretnénk elérni, hogy az innovációra szánt EU támogatások nagyrésze utófinanszírozású legyen, és az
XPrize típusú (challenge) díjkitűzés alapú finanszírozási modellben utólag kerüljön kiosztásra annak, aki
ténylegesen megvalósította az innovációt. Lásd ezzel kapcsolatban a Díjkitűzés című cikkünket.
Hazánk 2018-ban elbukott a bűnpártok elleni harcban. Egy szűk bűnszervezet által irányított bűnpárti
kartell uralja a nemzetet. Európában még van esélyünk, hogy kimondassuk: elnyomást és diktatúrát nem
tolerálhat az EU, mint a jogállamiság bölcsője és védelmezője. VAN ERÉNY!
Milyen ügyet szeretnél még képviselve látni az EU-ban?

Hazug megmentő
2018.08.02.
"Ha éppen azt választjuk, elkényelmesítő illúzióban is élhetünk." - Noam Chomsky
https://www.facebook.com/platonpart/posts/490603741386001
A Fidesz Európát is be akarja védeni.
Orbán nagy veszélyt lát, és az EP
wanabe-elnökeként megoldást kínál.
Mint az indiai mesében: Élt egy tónál
egy öreg gém. Már alig maradt ereje
halászni. Kifundált egy tervet. A rákon
keresztül elhíresztelte a tóbeli
halaknak, hogy hamarosan jönnek a
mig..., vagyis a HORgászok, akiknek az a
terve, hogy a tóbeli összes halat
kifogják. A halak rémülten vezetőt
keresnek. A gém szerényen elmondja,
hogy ő már öreg, neki mindegy, na de ez a sok szegény hal olyan fontos neki, hogy életben maradjanak.
A gém előadja, hogy ő történetesen tud egy jóval nagyobb tavat fél napi reptávolságra. Felajánlja, hogy
ha akarják a halak, akkor naponta egyet elvisz a másik tóba, így idővel mindenkit megment a
veszedelemtől. A halak örvendezve belemennek. Persze nincs másik tó. A gém naponta egyesével felfalja
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az összes halat, amikor a többi nem látja. A mese végén azért a rák végül elvágja a gém torkát, hogy a
gyerekek tudják, hogy mindig a jó győzedelmeskedik.
Óvakodj, ha valaki veszedelmet kiált és megoldást is kínál egy személyben! Segíts a Platón Párt
Szimpatizánsi csoportban, hogy indulhassunk 2019.05.26-án az EP választáson! Ne csak bűnpártok
delegáljanak képviselőket! VAN ERÉNY!

Támogasd a Platón Pártot!
2018.08.02.
"Nem azért cselekedjük a jót, mert erényesek vagyunk, hanem azért vagyunk erényesek, mert folyton a
jót cselekedjük. Azok vagyunk, amit rendszeresen teszünk. Az erényesség nem egy cselekedet, hanem
egy folyamatos megszokás." - Arisztotelész
https://web.facebook.com/platonpart/posts/490679374711771
Az Európa Parlament választásra
legalább 20,000 ajánló aláírását kell
majd összegyűjtenünk. Sok
magyarhoz el kell még juttatnunk az
üzeneteinket. Amit képviselünk, az
védendő érték. Egyik ismert párt sem
tesz a pártokrácia letöréséért. A
közpénz nélküli működésért. A
létesítő okiratba foglalt
erénygaranciákért. Egyik párt sem
akarja elérni, hogy a polgárok
önrendelkezési jogának elvonását (az
Alaptörvény tárgyában való népszavazás tiltását) az EU minősítse emberiesség elleni bűncselekménynek.
Ne csak bűnpártok képviselői jussanak az EP-be! Tartsuk életben az erény lángját!
Magántámogatásokkal van lehetőségünk hirdetéseket közölni, és több embert elérni. Így tudjuk csak az
erényre vágyók közösségét építeni, bővíteni. A kritikus tömeg eléréséhez. A láncreakció beindításához.
Ha támogatnál: IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank). SWIFT: UBRTHUHBXXX

Védendő társadalmi érték
2018.08.03.
"Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki,
hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. "Ott van valahol az én virágom" - gondolja magában. De ha
a bárány megeszi a virágot: ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék." Antoine de Saint-Exupéry (A kis herceg)
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https://www.facebook.com/platonpart/posts/491087434670965
Miért védendő érték a Platón Párt?
Mitől egyedi a többi párt között?
* Mert az első és jelenleg egyetlen
párt, ami alapításától kezdve a létesítő
okiratában erénygaranciákat vállalt,
ezzel az önkorlátozás, az átláthatóság,
a visszahívhatóság és a jogi
számonkérhetőség maximumát kívánja
nyújtani. Ígéretek helyett egy
garanciarendszert nyújt.
* Mert az első és jelenleg egyetlen
párt, ami a létesítő okirata alapján
soha nem részesülhet a közpénzből, azaz állami támogatásokból.
* Mert az első és jelenleg egyetlen párt, ami el szeretné érni, hogy az EU-ban nyilvánítsák emberiesség
elleni bűncselekménynek azt, ha egy politikai vezetés a polgárok önrendelkezési jogát elvonja. A
magyarok az EU-ban példátlan módon nem kezdeményezhetnek népszavazást a saját alkotmányuk
(Alaptörvény) tárgyában. Egyik párt sem képviseli, hogy ez veszélyes a társadalomra.
* Mert az első és jelenleg egyetlen párt, ami nem szakpolitizál, hanem a kompetens civil, szakmai és
tudományos szervezetek kezdeményezéseit kívánja becsatornázni a törvényhozásba (nem a sajátjaként
eladva kizárólag a számára előnyöket jelentő kezdeményezéseket, mint a bűnpártok).
* Mert az első és jelenleg egyetlen párt, ami a díjkitűzés (challenge, XPrize) alapú utófinanszírozás
megteremtésén dolgozik az innovációs támogatások esetében, hogy kizárólag megvalósult innovációk
részesülhessenek állami és EUs támogatásban, ne a politikusi rokonok.
* Mert az első és jelenleg egyetlen párt, ami az egyéni képviselői helyekre a létesítő okirata alapján nem
juttathat országgyűlési képviselőket. A Platón Párt a 106 egyéni képviselői bársonyszékben 106 erényes,
pártérdekektől mentes, FÜGGETLEN képviselőt szeretne látni, akik a helyi érdekeket képviselik. A
pártfegyelem miatt a bűnpártok a képviseleti demokrácia funkciójának ellátására alkalmatlanok.
* Mert az első és jelenleg egyetlen párt, ami a létesítő okirata alapján nem indíthat önkormányzati
képviselőket, és egyetlen pártként azt képviseli, hogy az önkormányzati képviselők pártérdekektől
mentes független képviselők legyenek minden településen annak érdekében, hogy az ÖNkormányzás
valóban megvalósulhasson.
* Mert a sok bűnpárt mellett az első és egyetlen, ami az ERÉNY, mint nemzetegyesítő ideológia mentén
határozza meg a működését.
Ha úgy gondolod, hogy a Platón Párt védendő társadalmi érték, akkor támogasd, hogy minél több
magyarhoz eljuthasson a hír: VAN ERÉNY!
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IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001
(Raiffeisen Bank). SWIFT: UBRTHUHBXXX

ÖNkormányzati neugrálj
2018.08.04.
"Vezetőként a feladatunk az, hogy mozgósítsuk az embereket, hogy részt akarjanak venni az
önkormányzás nagyszerű kalandjában." - David Ige
https://www.facebook.com/platonpart/posts/492158134563895
Tudtad, hogy a települések önkormányzáshoz
fűződő joga egy európai alapjog? Azaz amíg az
EU-ban vagyunk, addig Orbán sem veheti el
tőlünk. A maffiakormány az EP választások
idejére (2019.05.26) tervezi előrehozni a 2019
októberi önkormányzati választásokat. Óriási
tétje van! Csendben le akarják zavarni, nehogy
elkezdjen a nép ugrálni.
Önkormányzati képviselő és polgármester bárki
lehet. Te is! 500 ajánló aláírás kell hozzá (kis
településeken még kevesebb, Budapesten a
főpolgármesternek 5000). Amíg pártok
delegálnak pártkatonákat az önkormányzatokba
is, addig nem ÖNkormányzás van, hanem
centralizált, totalitárius ÖNKÉNY kormányzás.
Épp az ellenkezője, mint amire szükségünk van.
Van egy óriási szerencsénk. A Fidesz nem volt
elég okos, és nem törvénykezett még úgy, hogy
az önkormányzati képviselőjelölteket állító
pártok busás állami támogatásokat kapjanak a
közpénzből. Azaz a pártoknak nincs pénzügyi
előnye, ha jelölteket állítanak. Lásd
Hódmezővásárhely, ahol minden ellenzéki párt
beállt egy független jelölt mögé. Nem úgy, mint
az országgyűlési választásokon, ahol az esélytelen ellenzéknek a busás százmilliók miatt akkor is megérte
egyéni jelölteket állítani, ha biztos volt a bukás. Az ellenzéki pártoknak tehát (esélytelenségük
tudatában) igazából nem érdeke, hogy önkormányzati jelölteket állítsanak 2019-ben. Meg kell győznünk
őket, hogy ne állítsanak. Minden ismert pártot felkérünk.
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Senki nem hangoztatja, de országos összefogásra van szükség 2019 májusig, hogy a fideszes jelölttel
szemben egy olyan erényes független jelölt álljon ki minden településen, aki közjegyző előtt tett
közokiratban vállalja az erénygaranciákat (pl. bármikori visszahívhatóság). Segítenél nekünk ebben a
FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATOKAT projektben?
- Csatlakozz a Platón Párt Szimpatizánsok csoporthoz!
- Ha teheted, indulj önkormányzati képviselőjelöltként a településeden, és vállald az erénygaranciák
közokiratba foglalását!
- A szavazáson majd az erényes független jelöltre szavazz!
- Terjeszd a FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATI projektünket (megosztás, like, comment)!
- Csatlakozz a Platón Politikai Akadémia hallgatói közé, ahol jogászok és tanárok készítenek fel
ingyenesen a képviselői munkára!
VAN ERÉNY! A településeken is!

Független Önkormányzás
2018.08.04.
"Mi hát a szabadság? Az erő, hogy úgy éljünk, ahogy szeretnénk." - Cicero
https://www.facebook.com/platonpart/posts/492505651195810
2019-ben lehetőségünk lesz az ÖNkormányzati képviselőinket
megválasztani 5 évre. Bárki indulhat képviselő- és polgármester
jelöltként. Te is! Csak 500 aláírás kell hozzá (kistelepülésen
kevesebb, a főpolgármesternek Budapesten 5000). Tűzz ki nemes
célt magad elé! Legyél államférfi/államhölgy!
Emeljetek a pajzsotokra olyan erényes független helyi polgárokat,
akik hajlandóak a helyi település erényes képviseletére. Ne
engedjük, hogy pártkatonák dirigáljanak a helyi ügyekben! A
pártkatona a pártja érdekét nézi, nem a helyiekét.
Az ÖNkormányzás annak alkotmányos lehetőségét jelenti, hogy a
kormánytól függetlenül a helyi közügyeket a helyi polgárok által
választott képviselők önállóan, függetlenül intézhetik. Erre a Helyi
Önkormányzatok Európai Chartája ad lehetőséget, így amíg az
EU-ban vagyunk, addig Orbán nem tudja elvenni a települési
ÖNkormányzati jogot a magyaroktól.
Használjuk már ki ezt a lehetőséget az állampárti elnyomás ellen! Felkérjük az összes pártot, hogy ne
indítsanak pártkatona jelölteket. Viszont mind a 3177 településen indulnia kellene független jelölteknek.
Segíts ebben! Indulj! Szólj az ismerőseidnek, akiket érdekelhet! Lépj be a Platón Párt Szimpatizánsok
csoportba, hogy értesülhess a fejleményekről. A Platón Politikai Akadémia Tantestülete segít a jogi
útvesztőkben. Kedveld az oldalunkat, hogy megkapd az új cikkeinket is!
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VAN ERÉNY! A településeken is.

Gyün a iszlám
2018.08.05.
"Minden komplex problémára van egy válasz, ami világos, egyszerű, közérthető, népszerű, de rossz." - H.
L. Mencken
https://www.facebook.com/platonpart/posts/493210897791952
Mai ajánlatunk a Fideszkeresztényeknek: Máté Evangéliuma
7.5: "Előbb vedd ki a gerendát a saját
szemedből, s akkor hozzáláthatsz
ahhoz, hogy kivedd a szálkát
embertársad szeméből!"
Senki sem tökéletes. Csak van, aki
tájékozatlanabb. Akinek nagyobb
szálka van a szemében, csak nem látja,
mert olyan nagy. A Fidesz szavazók
félnek a migránsoktól. Félnek az
iszlámtól. A Fideszt ezek a migránsok
és iszlámok tartják hatalomban.
Azzal, hogy a maffiakormány az iszlám
veszélyt a többi veszély között
túldimenzionálja, a saját maga impotenciáját vetíti előre, hiszen azt jelzi, hogy van okunk az
aggodalomra, mert a kormány képtelen úgy megszervezni a rendőrség munkáját, ahogy az a múltban
sikeresen fenntartotta a közbiztonságot. Jól tudjuk azonban, hogy nem erről van szó, hanem tiszta
félelemkeltésről, mert félelmükben a polgárok a legerősebb maffiát választják menedékül.
A veszélyforrásokat elsősorban a társadalomra és a joguralomra (jogállamiságra) való veszélyességük
alapján kell megítélni. Minden elítélendő, ami veszélyes a joguralomra és a jogállamiságra. Az iszlám
radikális változatai vagy ártó szekták és bűnözők veszélyesek lehetnek a társadalmra, ha jogellenes
magatartásban nyilvánulnak meg. Ekkor a rendőrség feladata a biztonság fenntartása. Ezért fizetjük az
adónk egy részét. Ebbe a határőrizet is beletartozik, hogy évtizedek óta ez nem is volt kérdés (akkor is
voltak iszlámok és migránsok).
Ésszerűtlen azonban az iszlámot túldimenzionálva kiemelni a többi millió hasonló veszélyforrás közül.
Sokkal veszélyesebbek az autóúton átfutó őzek, az öngyilkosságra buzdító szekták, az uzsurabűnözők, a
pszichopaták, a szervkereskedők, a kábítószerkereskedők, a korrupt politikusok és persze az
önkényuralmak. Egy önkényuralom maga a jogállamiság főellensége, hiszen a gyökerénél rothasztja azt
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(lásd a polgárok önrendelkezési jogát elvonó Alaptörvény, ami megtiltja, hogy népszavazást
kezdeményezzenek a magyarok a saját alkotmányuk kapcsán).
Vedd észre, hogy nem az iszlám most hazánk fő veszélyforrása a millió másik közül, hanem egy rákként
terjedő önkényuralom. Ha ezt nem veszed észre, akkor nem érted a lényeget. Reményeink szerint a
jogtudomány hamarosan eljut oda, hogy kimondja: "a polgárok önrendelkezési jogának elvonása
emberiesség elleni bűncselekmény.". Akkor majd Te is megérted, hogy gerenda volt a szemedben, de
akkora, hogy nem láttál tőle.
VAN ERÉNY!

Grassroot találkozó Budapest
2018.08.07.
https://www.facebook.com/events/1011755745665439
Szeretettel meghív a Platón Párt
Elnöksége egy informális beszélgetésre
az ERÉNY-TERV, az önkormányzati és az
Európa Parlament választás témák
kibeszélésére. VAN ERÉNY!

Ellenzéki pártok távolmaradásáért
2018.08.07.
"Az örökös éberség a szabadság ára. A hatalom folyamatosan lop a sokaktól a keveseknek." - Wendell
Phillips
https://www.facebook.com/platonpart/posts/494830217630020
Társadalmi nyomás keretében szeretnénk, ha segítenétek nekünk az ellenzéki pártokat felkérni, hogy a
2019.05.26-i önkormányzati választásokra működjenek együtt az alábbi pontokban. Küldjétek el nekik Ti
is, győzzétek meg őket! Az ÖNkormányzásnál semmi keresnivalójuk a pártoknak.
http://platonpart.hu/public/belugy/2018/20180804_onkormanyzati_valasztas_felhivas.pdf
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Csanád üzenete újra
2018.08.07.
"A jövőnk a közérdek iránt érzett kötelességünk, lojalitásunk, önbizalmunk, és az önkormányzásunk
értékeitől függ." - Jeff Miller
https://www.facebook.com/platonpart/posts/495125910933784
Az egy éve publikált Csanád-videónk a 2019-es önkormányzati választásokra is aktuális. Hallgasd meg,
mit mond! A célunk nem változott: pártkatonák helyett helyi, erényes, pártérdekektől mentes független
képviselőjelöltre és független polgármesterjelöltre szavazz! Ne párt jelöltjére! Pártkatona nem Téged
képvisel, hanem a bűnpártja maffiáját. Ezért független jelöltre kell szavazni. Bármennyire is próbálja a
trollhadsereg lejáratni a hírüket. Széchenyi is független volt. Függetlenre szavazz majd!
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Miért? Mert ÖNkormányzásról van szó.
Érted? ÖN-kormányzás. Furcsa, ugye,
hogy ilyet is lehet. Pedig lehet.
Mégpedig azért, mert az Európai Unió
Települési Önkormányzati Chartája ezt
alapértékként kezeli az EU-ban. Ha
Orbánon múlna, ezt is eltörölné, ahogy
a bíróságok alól kihúzta a talajt a
közigazgatási zsarnokbíróságok
felállításával. ÖNkormányzatiság még
van. Alapjogod. Nem lehet Tőled
elvenni. Azt jelenti, hogy a helyi
közügyeket a településen a helyi
polgárok maguk intézhetik, és az állam más szervei (pl. kormány) nem szólhat bele. Ez nagyon fontos!
A Fideszt és a bűnpártokat ki kell űzni minden településről az ÖNkormányzatokból. Ekkor van esély a
polgárok érdekeinek képviseletére. Lobbizunk az ellenzéki pártoknál, hogy ne indítsanak jelölteket.
500 aláírással Te is indulhatsz, és lehetsz független önkormányzati képviselő vagy polgármester. Kisebb
városban még kevesebb ajánlás is elég (Budapesten a főpolgármesterséghez 5000 kell - Tarlós nem indul
újra).
Legyél független jelölt! Legyél Jedi! A sötét oldal elleni harc független képviselője. Aki felett senkinek
nincs hatalma. Aki tisztességesen, becsületesen, erényesen tudja intézni egy város ügyeit, és nem
zsírozza le a haveroknak a közbeszerzéseket. Vállald az erénygaranciákat közokiratban, hogy kiemelkedj
a bűnpártok erkölcsi fertőjéből! Erre van szüksége az országnak. Tisztességes versenyre. Nyugodt
lelkiismeretű közéletre. Ki más, ha nem Te fogja ezt ellátni?
"A jó emberek politika-kerülésének az az ára, hogy náluk hitványabbak uralkodnak felettük." - Platón. Az
ÖNkormányzatokban is érvényes. VAN ERÉNY! Oszd meg, hogy eljuthasson a leendő önkormányzókhoz!

Feszület a maffia-székházon
2018.08.23.
"A tudomány vallás nélkül béna. A vallás tudomány nélkül vak." - Albert Einstein
https://www.facebook.com/platonpart/posts/511814915931550
Tisztelt Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Tisztelt Címzettek,
Tisztelettel érdeklődünk, hogy mi az álláspontjuk azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Állam (az augusztus
20-i ünnepség láttán) elkezdi használni a kereszténység jelképét, a feszületet?
Az a Magyar Állam, amely olyan vezetés megszállása alatt áll, amely ellen az EU már száznál is több
büntetőügyet indított volna, ha Polt Péter legfőbb ügyész azt meg nem akadályozza. Hazánk emiatt nem
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lép be az Európai Korrupciós
Ügyészségbe, pedig az ezt lehetővé tevő
Alaptörvény-módosítást a Fidesz
könnyű szerrel megtehetné, ha olyan
erények vezérelnék, amik a politikai
bűnözés felszámolása irányába hatnak
(pl. átláthatóság, mértékletesség,
önkorlátozás, jogi elszámoltathatóság,
stb.).
Lehet-e keresztény egy politikai vezetés,
ami nem számol el nyilvánosan a
közpénzek felhasználásával az utolsó
forintig? Ami nem korlátozza az
Országgyűlésbe egy párt által
jutthatható képviselők számát (az
egypártrendszer elkerülése
érdekében)? Ami nem korlátozza a
miniszterelnöki pozíciót betöltő személy hivatali idejét (a személyi kultusz megakadályozása
érdekében)? Ami módszeresen felszámolja a jogállamiságot, és a jog uralma helyett embert emel
embertársa uralására?
A Transparency International a Fekete Könyv című összefoglaló írásban 106 Fidesz-korrupciót tárt fel
részletesen*. Az OLAF, ami a 4-es metróval kapcsolatos szocialista korrupciót is feltárta, a miniszterelnök
vejét nevezte meg egy maffiamódszerrel szervezett bűncselekmény központi elkövetőjének**.
Hogyan fér mindez össze a kereszténységgel az Önök nézőpontjából? Egy olyan miniszterelnöktől, aki
március 15-én a saját népének tagjait fenyegette meg politikai megtorlással.
Talán Szókratészt idézzük? "Mihelyt mindenféle kis rongyember észreveszi, hogy megüresedett ez a
különben oly szép nevekkel és tisztességgel teljes terep, oly örömest ugrik át mesterségéből a
filozófiába, mintha a börtönből megszökve a templomban keresne menedéket."
Vagy Arisztotelészt idézzük? "A nép jobban elviseli a sanyargatást egy látszólag istenfélő rezsimtől."
Önök ehhez szó nélkül adják a teljes magyar katolikus Anyaszentegyház hallgatólagos és belenyugvó
támogatását? Jelezzük, hogy mi, több generáció óta hívő emberek, ebből nem kérünk! Vallják-e, hogy az
erény a krisztusi hit szükségszerű velejárója, és nem elég csupán a vallásosság látszatát kelteni?
Terveznek-e méltó módon és elvi éllel nyilvánosan megszólalni az ügyben, illetve terveznek-e további
lépéseket az állami szekularizáció és a jogállamiság érdekében? Vagy inkább a középkori minta
visszaállítása a stratégiai céljuk? Ezért a cinkosi némaságot választják? Különösen most, hogy az MTA
ellehetetlenítésével a tudományos szabadságot is letörik? Revansot vesz immár a vallás a politikán
keresztül? Visszatér az inkvizíció is?
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Részünkről elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Ugyanúgy, ahogy elismerjük a családi
szeretet és az erényes családi nevelés nemzetmegtartó erejét is. Valljuk azonban, hogy ezeknek a
nemzetmegtartó erőknek a politikától hermetikusan izolálva, önállóan és függetlenül kell betölteniük a
szerepüket, nem pedig a politika lélegeztetőgépéről. Ugyanúgy, ahogy például a tudománynak is a
politikától függetlenül kell működnie egy egészséges jogállamban. Ha a politika a börtön elől menekülve
a templomban és a családok mögé bújva keres menedéket, akkor ezek a nemzetmegtartó erők a politika
által besározódnak, és továbbá nem a nemzet megtartását fogják szolgálni, hanem egy erénytelen
politikai maffia fenntartását.
Ecce homo? Megfertőzi bűnével a politikus immár a papot is némi pénzzel és hatalommal? A bolondok
boldogságával? EUs támogatásokból? Isten szolgája pedig hagyja ezt, és a jogállamisági szemellenzőjét
felvéve szolgálni kezdi világi urát a jogállamiság teljes megsemmisítéhez vezető úton?
Mi valljuk, hogy "Nincs jó vagy rossz cél érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van, és
az nem a vezető személyek miatt válik embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan".
Önök mit gondolnak?
Megtisztelő válaszukra köszönettel számítunk.
Tisztelettel,
Platón Párt Elnökség nevében
dr. Reketyei Szilvia, Elnök
dr. Vázsonyi Miklós, Alelnök
* https://transparency.hu/hirek/elkeszult-korrupcio-fekete-konyve
** https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/03/07/nem_elios-_nem_tiborcz-_hanem_orban-ugy
Platón Párt
VAN ERÉNY!

Állami művészet
2018.08.25.
"A művészet, a szabadság és a kreativitás gyorsabban fogja megváltoztatni a világot, mint a politika." Victor Pinchuk
https://www.facebook.com/platonpart/posts/514115822368126
Tisztelt Magyar Művészeti Akadémia,
Az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése rögzíti: "Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a
kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak..."
Köztudomású, hogy Fidesz maffiakormánya - a saját maga által írt kirakati Alaptörvényt semmibe véve elvonta a Magyar Tudományos Akadémia tudományos szabadságát, valamint egy mesterképzés
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megszüntetését oktrojálta rá az
Eötvös Loránd Tudományegyetemre
(ELTE). A sport kisajátításáról most
nem beszélünk.
Az Alaptörvény fenti rendelkezését,
mint egyfajta inverz elnyomói
receptkönyvet olvasva mire számít a
Magyar Művészeti Akadémia
vezetése? Függetlennek tekinthető-e
még ez az intézmény az önkényuralmi
maffiaállamtól? Vagy már az MMA
vezetése is behódolt a bolondok
boldogságát (pénzt és hatalmat) kínáló orbáni politikai elitnek?
Felületes tájékozottságunkból az derül ki, hogy azok a művészek, akik szót merészelnek emelni az
erénytelen önkényuralom ellen, azok a művészeti életben nem érvényesülnek. Közérdekű adatigény
formájában tisztelettel szeretnénk megkérdezni, hogy az MMA vezetése hogyan és milyen
intézkedésekkel biztosítja az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdésében rá rótt kógens kötelezettséget?
Mekkora a felelőssége az MMA-nak az önkényuralmat, mint a társadalomra kirívóan veszélyes állami
berendezkedést kritizáló művészek intézményesített ellehetetlenítésében? Mit tesznek annak ellenére,
hogy a jogállamot lebontó aberrált önkényuralom a tudomány, a sport és a vallás saját képére való
torzítása után a művészeteket is saját torz képére formálja? Vagy ez már meg is történt? Jöhetnek a
Fidesz-fabrikálta művészeti remekművek és az állami "önigazolás" és "önazonosság"?
Bízunk benne, hogy vannak köreikben még olyanok, akik a bolondok boldogságánál tovább látnak, és
meg tudják fékezni az erénytelenség és a jogállamiatlanság rákként való terjedését.
Erényes és független működést kívánva tisztelettel,
dr. Reketyei Szilvia, Elnök
dr. Vázsonyi Miklós, Alelnök
Platón Párt
VAN ERÉNY!

Értékeld a munkánkat!
2018.08.25.
"Amikor szavazol, az etika és az erkölcs az értékelésed része kell, hogy legyen." - John Shimkus
https://www.facebook.com/platonpart/posts/514143339032041
Hogyan képviseljünk Téged? Látogass el a Platón Párt oldalra, és értékeld a munkánkat a jobb felső
sarokban csillagoknál, érvekkel, kérésekkel, javaslatokkal! A trollok rendszeresen végzik a munkájukat,
érvtelenül. Ha szerinted is védendő érték a Platón Párt, akkor értékeld, hogy ne tiltsa le az oldalunkat a
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facebook! Köszönjük! A Platón Párt az
első párt, ami alapításától kezdve
közpénz nélkül működik, és alapításától
kezdve erénygaranciákat vállal a
létesítő okiratában. Emiatt ha a párt
nem a létesítő okiratában foglaltak
szerint működne, akkor bárki kérheti az
ügyészségen a párt felszámolását. VAN
ERÉNY!

Legyél független polgármester!
2018.08.26.
"Akár hová mégy, a szíved teljességével menj!" - Konfúciusz
https://www.facebook.com/platonpart/posts/514639735649068
Az erényes emberek köztetek élnek! De
nem politizálnak. Platón szerint az
erényes ember egyetlen esetben
hajlandó politizálni: ha hitványabb
ember uralkodik felette. Meglátásunk
szerint a helyzet fennáll.
Itt az ideje az erényes embereket
bevonni a politikába. Te is lehetsz
FÜGGETLEN ÖNkormányzati
polgármester- vagy képviselőjelölt! Ne
mástól várd, hogy erényt visz a
politikába. Mozdulj meg! Indulj
jelöltként tavasszal! Írd be
hozzászólásként azoknak az
ismerőseidnek a nevét, akiket szívesen
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látnál az ÖNkormányzatban. A Platón Politikai Akadémia végig ingyenesen a segítségetekre lesz, ha
igénylitek.
Az ÖNkormányzatiság európai alapjog. Lényege, hogy a helyben lakók a település bizonyos ügyeit a
kormánytól függetlenül tudják intézni. Javasoljuk, hogy mind a 3200 településen legyen egy olyan
pártérdekektől mentes független jelölt a bűnpártok pártkatonáival szemben, aki közjegyző előtt
közokiratban vállalja az erénygaranciákat (pl. bármikori visszahívhatóság). Ehhez az kell, hogy
mozgalommá fejlődjön a kezdeményezés, és legyen elég jelölt minden településen. Oszd meg
ismerőseiddel! Beszéld rá őket is!
Az ellenzéki pártokat már felkértük, hogy maradjanak távol az ÖNkormányzati választásoktól, lévén,
hogy ÖN-kormányzásról van szó, ahol a pártoknak semmi keresnivalójuk nincs. Egyébként sincs esélyük.
A függetleneké a jövő és az erénygaranciáké. Mára mindenki számára világos, hogy a bűnpártok
veszélyesek a társadalomra, mert palackba visszazárhatatlan kockázatot jelent mind, amelyik nem
vállalja az erénygaranciákat a létesítő okiratában.
Nagyon fontos, hogy gyengítsük az önkényuralmat azzal, hogy települési és megyei szinten az
ÖNkormányzás jogát nem adjuk a bűnpártok kezébe. Elemi érdekünk, hogy megteremtsünk egy erényes
jogállamot, és letörjük az önkényt, ami veszélyes a társadalomra.
VAN ERÉNY!

Közbeszéd az erénygarancia
2018.08.28.
"Légy biztos benne, hogy jó helyre teszed be a lábadat, és ott állj szilárdan!" - Abraham Lincoln
https://www.facebook.com/platonpart/posts/515351632244545
Segíts a közbeszéd tárgyává tenni az erénygaranciákat! Értesd
meg ismerőseiddel, hogy azok a pártok, amik nem vállalják a
létesítő okiratukban az erénygaranciákat, azok veszélyesek a
társadalomra. Hiszen felróható módon hordozzák magukban
a korrupció és az önkény kockázatát. Ezért bűnpártok.
Ilyenekkel hogyan lesz jogállam? Az erénygaranciák legyen a
kiinduló közéleti téma a politikában! Ne mézesmadzag
ígéretek. Hanem garanciák! Az a minimum, amit az ismert
pártok nem ütnek meg. El kell űzni az összes bűnpártot a
közéletből. Add tovább: VAN ERÉNY!
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Öt gazdátlan megye
2018.08.28.
"A hazaszeretet nem a zászló lengetését jelenti, hanem abbéli törekvésünket, hogy a hazánk tisztességes
és erős legyen." - James Bryce
https://www.facebook.com/platonpart/posts/515544792225229
Már csak öt megyében hiányzik
kapcsolattartónk a helyi hálózatosodás
elősegítéséhez (Hajdú-Bihar, Fejér,
Csongrád, Nógrád, Heves). Ha segítenél
az ügyünknek, lépj be az alábbi tagi
csoportba, és jelöld meg az adott megyét
a listában, ahol tudnál segíteni! Azokban
a megyékben is várunk segítőket, ahol
már jelentkeztek. A hálózatosodás
operatív céljai:
- 2019.05.26-ra az Európai Parlament
választásra 20.000 ajánló aláírás gyors
összegyűjtése.
- 2022-ben a következő országgyűlési
választásra mind a 11.200 szavazókörbe legalább két szavazatszámláló biztos delegálása.
- A függetlenek (polgármesterek, önkormányzati képviselők, egyéni országgyűlési képviselők)
kultúrájának erősítése országszerte. Köszönjük! VAN ERÉNY!
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/

A tudomány nem hitkérdés
2018.08.29.
"Képtelen vagyok hinni abban, hogy az Isten, aki felruházott bennünket ítélőképességgel és józan ésszel,
úgy akarta volna, hogy ne használjuk ezeket." - Galileo Galilei
https://www.facebook.com/platonpart/posts/515849388861436
Prof. Dr. Kásler Miklós, a Fidesz emberi erőforrás minisztere, egyszemélyben felelős az oktatásért,
egészségügyért, tudománypolitikáért, gyermek- és ifjúságvédelemért. Tegnapi kijelentései a Magyar
Művészeti Akadémia új, közpénzből beszerzett extravagáns épületében:
"a reneszánszt - ami, mint kiderült, azt a nevetséges hazugságot próbálta eladni nekünk, hogy, a
természeti törvényekből levezethető a világegyetem működése”...
"az úgynevezett felvilágosodást, ami csak arra volt jó, hogy szellemileg megalapozza az európai
történelem legbrutálisabb diktatúráját”...

101

Évkönyv 2018.

A sötét középkort a reneszánsz és a
felvilágosodás eredményei választják el a
modern kortól. Elsősorban tudományos
eredmények. A tudomány a Platón Párt
egyik olyan alapköve, amit kötelességünk
védelmezni. Emlékezzünk meg röviden a
reneszánsz és a felvilágosodás
(példálózó, szemezgetett) nagyjairól.
Emlékük örökké éljen az emberiség
emlékezetében: Leonardo Da Vinci
(polihisztor, feltaláló, tudós, művész),
Luca Pacioli (matematikus, kettős
könyvelés), Galileo Galilei (csillagász,
matematikus), Petrarca (filozófus, író),
Cervantes (író, Don Quixote),
Shakespeare (író), Machiavelli (politika,
A fejedelem), Giordano Bruno (filozófus,
"a csillagok távoli napok"), Kopernikusz (nem a Föld a világ közepe, a Föld a Nap körül kering), Eraszmusz
(humanista), Adam Smith (közgazdaságtan), Boyle (modern kémia atyja), Tycho Brahe (empirikus
csillagász), Magellán és Kolombusz (felfedezők), Francis Bacon (empirikus tudományos módszertan),
Beccaria (büntetőjogi alapelvek), Csokonai (író), Benjamin Franklin (államférfi, USA Függetlenségi
Nyilatkozat), Galvani (bioelektromosság), Goethe (író), Hugo Grotius (nemzetközi jog atyja), Hume
(szkepticizmus), Jefferson (államférfi, "Minden ember egyenlő"), Kant (filozófus), Montesquieu
(jogállamiság, hatalmi ágak szétválasztása), Mátyás király (igazságos), Paracelsus (toxikológia atyja),
Mozart (zeneszerző), Voltaire (filozófus, vallásszabadság, szólásszabadság, állam-vallás szétválasztása),
Newton (modern fizika), Rousseau (politikai filozófia, társadalmi szerződés), Spinoza (etika), Bessenyei
György (nyelvújítás), stb.
A reneszánsz és a felvilágosodás eredményei elvitathatatlanok. Olyan személyek emelték ki az
emberiséget a középkor sötétségéből, akik koruk normáival, dogmáival és közfelfogásával az életük
kockáztatása árán is szembementek. Birkák és bólogató szolgalelkűek helyett az emberiség nagyjai
lettek. Így lett a tudomány az okos embereké, a bűn pedig a butáké. Galilei személye azért is különösen
aktuális, mert a katolikus egyház betiltotta a tanait. Az inkvizíciót VIII. Orbán pápa vezette. Galilei kiállt
saját eredményeiért a vallási törvényszék előtt, és visszavonás helyett kitartott a tudomány mellett: "És
mégis mozog a Föld.". Kilenc évi egyházi fogság után halt meg. Példakép. A katolikus egyház 1992-ben
érvénytelenítette az ellene hozott ítéletet.
Platón Párt . VAN ERÉNY!
Forrás: https://kepek.444.hu/2018/08/28/bejutottunk-budapest-uj-kozossegi-finanszirozasbol-epulthatcsillagos-negymilliardos-uberluxus-maganklubjaba-amihez-hasonlo-talan-londonban-sem-letezik
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A bűnpártok veszélyesek
2018.08.31.
"A nagyság ára a felelősség." - Winston Churchill
https://www.facebook.com/platonpart/posts/516592848787090
30 év után nyilvánvalóvá vált, hogy
minden ismert párt MÁSHOGY
UGYANAZ: bűnpárt. A 'bűnpárt' műszó
definícióját így alkottuk meg: Bűnpárt
az a párt, ami nem vállalja az
erénygaranciákat a létesítő okiratában.
Az erénygaranciák hiányában minden
bűnpárt felróható módon hordozza
magában az önkény és a korrupció
csíráját, ezáltal veszélyes a
társadalomra.
E felismerés után jött létre a Platón
Párt, ami alapításától kezdve közpénz
nélkül működik, és alapításától kezdve
vállalja az erénygaranciákat a létesítő
okiratában. Történelmet írtunk. Az
erénygaranciák biztosítják, hogy egy
párt ne formálhasson egypártrendszert,
személyi kultuszt, diktatúrát, aberrált
közbeszerzést. Legyen maximálisan
átlátható, visszahívható, önkorlátozó,
jogilag számonkérhető. Azaz töltse be a
képviseleti demokráciábeli szerepét.
A jogalkotónak (Fidesz) nem áll érdekében a jogszabályokban megregulázni a pártokat, hiszen saját
maga is bűnpárt. Ezért az egyetlen lehetséges jogi kiút az erénytelen politikából az, ha a tisztességes
pártok egyoldalú, visszavonhatatlan és végrehajtható kötelezettségvállalásban vállalják az
erénygaranciákat. Erre kizárólag a létesítő okiratuk jelent adekvát jogi garanciát. A létesítő okiratával
ellentétesen egyik jogi személy sem (így párt sem) működhet. Ha mégis, akkor bárki kérheti az
ügyészségen a jogellenes állapot megszüntetését, és végső soron a párt felszámolását. Ettől egyedi a
Platón Párt.
2017-ben minden ismert pártot felkértünk az erénygaranciák vállalására. Mind elzárkózott. Pedig egy
tisztességes pártnak nincs veszítenivalója azzal, ha a tisztességtelenség elleni garanciákat vállal.
Ne legyenek illúzióid! A bűnpártok bármelyikéből kinőhet Orbán 2. Hiába megnyerő a vezetője. Hiába
vicces. Hiába szuperek az ígéretei. Hiába pedálozik Nálad. A párt sorsa a létesítő okirata által kódolva van
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előre. Ne legyél erkölcsi igénytelen! Várd el a pártodtól az erénygaranciákat! Ha pedig nem vállalja, ne
szavazz rá soha!
Ne engedd, hogy valaha is a jövőben bűnpárt kerüljön a hatalom közelébe! Hiszen egy bűnpárt
kontrolálhatatlan. Nincs beoltva veszettség ellen. Jogilag számonkérhetetlen. Könnyen korrumpálható.
Átláthatatlan. Visszahívhatatlan. Önkorlátozást nem vállal. Garanciákat nem ad. Légy észnél a jövőben!
Elég volt a bűnpártok minden fajtájából!
Írd meg a véleményedet. Egyetértesz? Oszd meg! Tedd az erénygaranciákat a közbeszéd tárgyává! Építs
velünk erényes jogállamot! Romboljuk le a pártokráciát! Erősítsük az erényes független képviselők
kultúráját! VAN ERÉNY!

Erénytelen joghézag
2018.08.31.
"Óriási a szakadék a közvélemény és a közpolitika között." - Noam Chomsky
https://www.facebook.com/platonpart/posts/516743988771976
Mind érezzük, hogy nem stimmel az elmúlt 30
év. Új köntösbe bújt a korábbi elnyomás, amit
rendszerváltásnak hazudtak. Ha hatalomra
került egy párt, az meglopta a népet. Jobbról
is, balról is. Érezzük, hogy ez nem normális.
Tudjuk, hogy az önkényuralom minden
formája embertelen. Sejtjük, hogy a korábbi
pártok mintájára épült új pártokkal sem
stimmel valami (Momentum, Együtt,
Párbeszéd, Kétfarkú Kutyapárt, Mi Hazánk, Új
Kezdet, stb.). Hiszen a régi pártok mintájára
szerveződnek. Hiszen a pártokrácia
fenntartása az érdekük. Hiszen
átláthatatlanok. Hiszen nem vállalják az
erénygaranciákat a létesítő okiratukban.
Látjuk, hogy a pártok az elsődleges probléma.
Hiányoljuk a Széchenyi kaliberű pártfüggetlen politikusokat. Nem értjük, hogy a 199 parlamenti
képviselőből miért mind a 199 pártkatona, ha egyszer 106 képviselő a törvény alapján pártérdekektől
mentes független egyéni képviselő is lehetne. Értetlenül figyeljük, ahogy az ÖNkormányzást minden párt
igyekszik pártpolitikává tenni. ...
Egy tisztességes demokráciában a pártokra komoly szabályok vonatkoznának (átláthatóság,
visszahívhatóság, önkorlátozás, jogi számonkérhetőség). Hazánkban ezek a jogszabályok hiányoznak.
Óriási joghézag van: bűnpártokat is lehet üzemeltetni. Amíg be nem tiltották a piramisjátékokat, addig
piramisjátékot is üzemeltettek. A társadalom most azon vitázik, hogy vajon a Fidesz vagy a Kutyapárt
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vagy a DK vagy a Momentum nevű piramisjáték a jobb. De nem látják, hogy mindegyik piramisjáték, amit
normális esetben be kellene tiltani. Hiszen veszélyes a társadalomra, mert nincsenek mögötte garanciák.
Mosógépet sem vennénk garancia nélkül, nemhogy jövőt.
A bűnpártoknak nem érdeke, hogy saját maguk ellen szabályokat hozzanak. De ez a társadalom alapvető
érdeke lenne. A polgárok érdeke. A magyarok érdeke. Azért van ez a súlyos joghézag a jogrendszerben,
mert a polgárok érdekérvényesítő képessége gyenge. Ezt a gyarló pártok tudják, és kihasználják. Ezek a
hiányzó jogszabályok azok, amik a kiutat jelentik az önkényből és korrupcióból. Például:
- Ugyanaz a személy ne lehessen megszakítás nélkül miniszterelnök négy évnél tovább (személyi kultusz
megakadályozása);
- Egyetlen párt se szerezhessen annyi mandátumot, amivel abszolút többséget (vagy netán
kétharmadot) szerez a törvényhozásban (egypártrendszer megakadályozása);
- A közpénzek felhasználása az utolsó forintig nyomonkövethető és nyilvános legyen;
- A pártok ne közpénzből működjenek;
- Párthoz köthető vállalkozások ne indulhassanak közbeszerzéseken, állami tendereken, pályázatokon.
- A pártok ne befolyásolhassák az ÖNkormányzatokat, stb.
Ezek és hasonló a jogállami erénygaranciák tudnák megakadályozni az önkény és korrupció újra és újra
történő elburjánzását. Ilyen irányban egyik ismert párt sem lép. A bűnpártok kartellje egy véd- és
dacszövetségben áll a néppel szemben.
A Platón Párt ennek a súlyos joghézagnak az áthidalására foglalta a létesítő okiratába az
erénygaranciákat. A létesítő okirat a jogszabály erejével köti a pártot. Ránk azok fognak majd szavazni,
akik megértették ennek fontosságát. Az erénygaranciák lennének azok a jogszabályi minimumok, amik
hiányában pártot nem is lehetne működtetni egy tisztességes jogállamban. Becsüld meg és add tovább:
VAN ERÉNY!

Elindult a hírlevelünk
2018.09.01.
"Egy demokráciában szükségesek a különböző forrásokból
származó hírek és információk." - Bernie Sanders
https://web.facebook.com/platonpart/posts/517397125373329
Elindítottuk Hírlevél szolgáltatásunkat azok számára, akik ritkán
vagy egyáltalán nem használják a Facebook-ot. Így már mindenki
kényelmesen email-ben értesülhet cikkeinkről, eseményeinkről.
Iratkozz fel Te is a http://www.platonpart.hu oldalon! VAN
ERÉNY!
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Vörös posztó csapdával
2018.09.02.
"A bika az erősebb, de a matador az okosabb." - Muhammad Ali
https://web.facebook.com/platonpart/posts/517904135322628
Betörtek a migránsok! - Ollé, ÁSZ bírság az ellenzékre.
Jönnek a migránsok! - Ollé, bedaráltuk az MTA-t is.
Itt vannak a migránsok! - Ollé, bedaráltuk a bíróságokat.
Újabb migránsok! - Ollé, szigorítottuk a gyülekezési jogot.
Még több migráns! - Ollé, tilos a rászorulók támogatása.
Ahogy a migránsveszély felpörgött, úgy
pörgött fel a jogállam lerombolása.
Tudod miért? Mert békeidőben a
többség felháborodna a jogállamiság
lebontásán. Ha nem lenne
migrásveszély, hanem csak a jogállami
erózió lenne terítéken, akkor mindenki
fellázadna: Hát milyen már, hogy Orbán
ÁSZ-os haverja csettintésre kiheréli az
összes ellenzéki pártot? Milyen már,
hogy beledumál az állam a tudományos
életbe? Milyen már, hogy leépíti egy
párt a független közigazgatási
bíráskodást, és helyére rakja a sajátját?
Milyen már, hogy bármilyen
gyülekezést meg tud tiltani egy párt?
Milyen már, hogy nem lehet a
rászorulókat krisztusi módon támogatni? Milyen már, hogy a kormány alkalmazza a Microsoft botrány
miatt kirúgott vezetőket? Milyen már, hogy nem lépünk be az Európai Korrupcióellenes Ügyészségbe?
Milyen már, hogy az ELIOS és a Microsoft botrány után Orbán nem mond le? Egyáltalán milyen már,
hogy még mindig lehetséges, hogy egyetlen párt szerezzen abszolút többséget a törvényhozásban
ahelyett, hogy ez törvényben lenne már réges régen betiltva (egypártrendszer).
Azért tudja a Fidesz a jogállamot rohamtempóban bontani, mert felpörgött a migránsveszély. A
migránsveszély a vörös posztó. Kapóra jött. A nép elé teszik a vörös posztót, és ollé, máris lehet a népet
az orránál fogva vezetni. A vörös posztótól nem látja a csapdát, és belerohan. Kell egy vörös posztó,
hiszen így ideiglenesen minden igazolható. Kiherélhetjük az összes ellenzéket, csak jajj, migráns ne
jöjjön. Félresöpörhetjük a tudományt, csak jajj, migráns ne jöjjön. A maffiabíróság is elmegy, csak jajj,
migráns ne jöjjön. Nem kell gyülekezni, csak jajj, migráns ne jöjjön. Szarjuk le a rászorulókat is, csak jajj,
migráns ne jöjjön. EU ügyészség sem kell, csak jajj, migráns ne jöjjön. Bűnöző is lehet miniszterelnök,
csak jajj, migráns ne jöjjön. Így már mindjárt bólogat a nép mindenre, csak a migránsok ne jöjjenek.

106

Évkönyv 2018.

Pedig egy normális rendőrség esetén jogállamban sem jönnének be illegális határátkelők. Ez ugye
triviális? De jogállamban a Fidesz nem tudna annyit lopni. Ha tisztességes kormányunk lenne, a
migránsválságot a magyarok összefogására használná fel, nem pedig a jogállamiság lerombolására azért,
hogy a családi korrupciós bűncselekményeket megússza.
Vedd észre, és terjeszd: semmiféle fenyegetettség nem lehet ürügy a jogállamiság lerombolására és egy
diktatúra fenntartására. Követeljük ki az EU-ban 2019-ben, hogy a polgárok önrendelkezési jogának
elvonása minősüljön az EU-ban emberiesség elleni bűncselekménynek! Mi magyarok példátlan módon (a
Fidesz 2012-es Alaptörvénye miatt) nem kezdeményezhetünk népszavazást a saját alkotmányunk és
választójogi törvényünk (azaz a két legfontosabb közügyünk) tárgyában. Ez kollektíve sérti az emberi
méltóságunkat, és kirívóan veszélyes a társadalomra. VAN ERÉNY!

EU polgári kezdeményezés
2018.09.04.
"…fejüket a béklyóktól nem tekerhetik körbe..." - Platón
https://web.facebook.com/platonpart/posts/518612361918472
[See English translation below Contribute to the initiative!]
Mentsük meg Európát (és ezáltal
hazánkat) az önkényuralom rákjától!
Európai polgári kezdeményezést
szervezünk annak érdekében, hogy az
EU egyik tagállamában se lehessen
megtiltani, hogy a polgárok az
alkotmányuk és a választójogi
törvényük tágyában népszavazást
kezdeményezhessenek. Azaz legyen a
polgároknak önrendelkezési joga.
Magyarországon a 2012-ben hatályba
lépett Alaptörvényben a Fidesz aljas
indítékkal és nyereségvágyból
alkotmányos szintű jogszabályban
tiltotta meg, hogy a magyar polgárok
népszavazást kezdeményezhessenek az Alaptörvény vagy a választójogi törvény kapcsán (8. cikk (3)
bekezdés). Magyarországon 2012. óta demokrácia helyett diktatúra van. Egy politikai maffia elvonta a
magyar polgárok önrendelkezési jogát. Ez az emberi méltóságot kollektíve sérti, és kirívó módon
veszélyes a társadalomra. Ezért emberiesség elleni bűncselekménynek kell minősíteni az EU-ban.
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Vissza kell mennünk egészen az alapokig. Demokrácia az, ahol a polgároké a hatalom, és azt választott
képviselőiken keresztül (közvetve) vagy közvetlenül gyakorolják. A polgárok hatalmának záloga, hogy a
legfelső szintű jogforrás (alkotmány) tartalmát közösen, többségi alapon szavazhassák meg. Ahol ez nem
teljesül, az nem demokrácia, hanem diktatúra, ahol a törvényhozó diktálhat a polgároknak anélkül, hogy
a polgárok az ellen tenni tudnának. Az önkényuralom olyan, mint rák: csak burjánzani és rombolni tud.
1. lépés: Polgári Bizottság létrehozása: legalább hét olyan uniós polgárból áll, akik állandó lakóhelyüket
tekintve legalább hét különböző tagállamot képviselnek. EUs kezdeményezőket várunk MOST!
2. lépés: Egy éven belül az EU-ban legalább egymillió aláírás összegyűjtése.
3. lépés: A kezdeményezés az Európai Bizottság jogalkotóinak asztalára kerül.
Kezdeményezd velünk! Jelezd szándékodat! Értesítsd EUs ismerőseidet és irányítsd hozzánk őket! VAN
ERÉNY!
------------------[English]-----------------Let's save Europe (hence also Hungary) from the cancer of tyranny! We initiate a European Citizens'
Initiative to achieve that the citizens of EU member states should be free to initiate referendum to
change their constitution and election law. All EU citizens must have self-determination rights.
In Hungary, a new constitution took effect in 2012. In the new constitution (Base Law) the state-party
(Fidesz) maliciously banned the Hungarian citizens to initiate referendum on the content of the
constitution or the election law. There is tyranny in Hungary instead of democracy. A political mafia
revoked the self-determination rights of the Hungarian citizens. This violates the right for human dignity
on a mass scale and utterly dangerous to society. Hence, this act should qualify as crime against
humanity in the EU.
We have to go back to basics. Democracy is when the power belongs to the people who exercise their
authority through their elected representatives (indirectly) or directly. The key to the power of the
people is the ability to change the highest law (constitution) by the people together, with majority vote.
If this possibility is banned then there is no democracy but dictatorship where a law-maker group can
dictate to the citizens, and the citizens cannot do anything with it legally. Tyranny is like cancer: it can
only proliferate and destroy.
Step 1: Civil Committee setup: we need a group of at least seven people from at least seven EU member
states. People from the EU are wanted NOW!
Step 2: We have to collect at least 1 million signatures within one year in the EU.
Step 3: The proposal goes to the table of the European Committee law-makers.
Initiate this cause with us! Join us! Inform your EU friends and forward them to us! VIRTUE EXISTS!
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Kihúzni alóluk a szőnyeget
2018.09.05.
"Amikor valaki szőnyeget porol, akkor a kemény ütések nem a szőnyeg ellen vannak, hanem a benne
lévő kosz ellen." - Rumi
https://web.facebook.com/platonpart/posts/519255908520784
Véleményünk szerint a látszólag maffia
módjára szervezett Fideszt egyetlen ponton
érdemes támadni, de ott nagyon: az
Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésénél. Így
szól:
"Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló
kérdésről;"
A demokrácia kiindulópontja az, hogy a
legfőbb hatalom a polgároké. A legfőbb
hatalom csak úgy lehet a polgároké, ha a
polgárok többségi szavazással bármikor
meg tudják változtatni a legfőbb
jogszabályt, az alkotmányt, ami a hatalmat gyakorlók korlátja is egyben (függetlenül attól, hogy éppen
milyen csoport kormányoz). Ha ez a kritérium nem teljesül, akkor nincs demokrácia. Hiszen ha csak egy
hatalomban lévő csoport tudja megváltoztatni az alkotmányt, akkor az ellen a polgárok nem tehetnek,
pláne, ha a korrupt alkotmánnyal a korrupt hatalmi csoport még körbe is bástyázza magát a nép elől a
jogállmi védelmi mechanizmusok leépítésével, rosszhiszeműen és erénytelenül visszaélve a hatalommal.
A Fidesz az Alaptörvénnyel barrikádozta el magát a polgároktól 2012-ben, amikor alkotmányos szintű
jogszabályban tiltotta meg, hogy a magyar polgárok népszavazást kezdeményezhessenek az
Alaptörvényről. Nincs demokrácia. Csak azt hazudják. Holott az első és legfontosabb szükséges feltétele
nem teljesül. Ha az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdését kihúzzuk a Fidesz lába alól, akkor kártyavárként
omlasztható össze a maffiaállam. Hogyan?
Hát úgy, hogy elmegyünk az EU-ba, és kimondatjuk az EU törvényhozóival, hogy minősüljön az EU-ban
emberiesség elleni bűncselekménynek az, ha egy tagállamban a polgárok önrendelkezési jogát elvonják
azzal, hogy nem engedik a polgároknak, hogy népszavazással módosítsák az alkotmányukat. Az
alkotmány (Alaptörvény) és a választójogi törvény a két legfontosabb közügyünk.
Miért kell emberiesség elleni bűncselekménynek minősíteni az EU-ban azt, amit a Fidesz tett? Azért,
mert a polgárok önrendelkezési jogának elvonása kirívóan veszélyes a társadalomra, és kollektíve sérti az
emberi méltósághoz fűződő alapjogot. Ezért támogasd a Platón Párt csapatát, hogy bejusson az Európa
Parlamentbe 2019-ben! VAN ERÉNY!
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Írj!
2018.09.05.
"Vagy írj valamit, amit érdemes elolvasni, vagy tegyél valamit, amit érdemes megírni." - Benjamin
Franklin
https://web.facebook.com/platonpart/posts/519258771853831
Off topic: A komment az új lájk! Ha csak
kedvelsz egy cikket, azzal semmi mást
nem csinálsz, csak a Facebook hirdetési
algoritmusát tanítod arra, hogy milyen
reklámokat nyomjon az arcodba. Az
ismerőseid ezentúl nem kapják meg a
hírfolyamban az általad kedvelt cikkeket
(korábban úgy volt), csak ha
kommentelsz alá. Ezért arra kérünk:
oszd meg és kommentelj a cikkeink
alatt! A komment az új lájk! Írj! Mondd
el a véleményed! Minél több cikkünk
alatt. VAN ERÉNY!

Primitív cenzus
2018.09.11.
"A jelenlegi demokrácia annak lehetősége, hogy az általad legkevésbé utált pártra szavazhass." - Robert
Byrne nyomán
https://web.facebook.com/platonpart/posts/521882431591465
Nem a polgárokkal, hanem a pártokkal van a gond. A politikai szabályozás primitív és rosszhiszemű.
Senki nem dolgozhat szakirányú végzettség nélkül, ám a hatalomba olyan politikusokat engedünk,
akiknek erkölcsi, intellektuális, empatikus, szociális, szakmai érettségét senki nem vizsgálja. Bűnözők,
erkölcsi- és erénybeli fogyatékosok is politizálhatnak. Bűnpártok is működhetnek, amik nem vállalják az
erénygaranciákat a létesítő okiratukban. Ha 30 éve a Fidesz vezető politikusait leültették volna
tudományos szűrővizsgálatok elé, akkor időben kiderül, hogy veszélyesek a társadalomra.
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Újra előjön a választói cenzus téma.
Többen szeretnék, hogy csak olyan
polgárok szavazhassanak, akik
valamiféle IQ szűrőn átmentek.
Határozottan elutasítjuk a fasizmus
minden formáját. A cenzust is. A
demokrácia egyszerű és nagyszerű
formájában hiszünk: ahol minden
polgárnak egyenlő a választójoga. Akik
cenzust akarnak, a választókat akarják
megszűrni. Holott a pártokat kellene
megszűrni.
A választói cenzus olyan, mintha
kórházba csak az mehetne, csak az
kapna ellátást, akinek orvosi diplomája
van, miközben bárki lehetne orvos
végzettség nélkül.
A választói cenzus olyan, mintha
mosógépet csak mérnöki diplomával
lehetne vásárolni, de mosógépet bármilyen kókler gyárhatna, és nem lenne kötelező a garancia. Milyen
alapon követelhetnénk, hogy a vásárolókat szűrjük meg, ha egyszer nem követeljük meg, hogy a
mosógépeket csak megfelelő cégek gyárthassanak? Hogyan beszélhetnék a vásárlók megszűréséről, ha
nem követeljük meg, hogy kötelező legyen a gyártói garancia a mosógépek után? Mit ér a mérnöki
diploma, ha minden kókler gyárthat mosógépet, és nem kötelező a garancia? Mit ér az intelligencia, ha
csak bűnpártokra lehet szavazni?
Milyen alapon szűrnénk a választókat? Egy analfabétának nem jár, hogy tisztességes pártok működjenek
az országban? Talán egy elemit végzett idősnek nem jár, hogy rendeltetésszerűen működjön a
mosógépe, és ne örvényben (önkényben) úsztassa el a fürdőszobáját? De! Neki is jár. Ha muszáj lenne
cenzust bevezetni, akkor mi azok ellen vezetnénk be, akik még mindig nem értik, hogy a probléma a
bűnpártok, nem a választók.
Felejtsd el végre örökre a cenzust, és koncentrálj arra, hogy az erénygaranciák témája a közbeszéd
tárgyává válhasson! Az erénygaranciák azok a hiányzó jogszabályi korlátozások, amik vállalása nélkül egy
tisztességes társadalomban nem is lehetne pártot működtetni. A kiút az, ha olyan pártot támogatunk,
ami a létesítő okiratában vállalja az erénygaranciákat, mivel a jogszabályok híján ennek van csak jogi
kötőereje. Ebben a Platón Párt az első. Utána jöhet az oktatás és a korrekt tömegtájékoztatás, hogy
tájékozott választók döntsenek. Add tovább: VAN ERÉNY!
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Az önkény veszélyes az EU-ra
2018.09.12.
"A felvilágosult hazaszeretet erény, a nacionalizmus méreg és megtévesztés." - Jean-Claude Junker
https://web.facebook.com/platonpart/posts/522390228207352
Örülünk, hogy az EU megmaradt a
jogállamiság védelmezőjének. Az EP
elfogadta a Sargentini jelentést a
maffiakormány által megszállt
országunk jogállamiatlan helyzetéről.
Saját párttársak is a Fidesz ellen
szavaztak. Az európai politikusok félre
tudták tenni az önérdeket egy
magasabb rendű cél, a jogállamiság
védelme érdekében.
Hazánk önként csatlakozott az EU-hoz,
aminek alapértékei vannak.
Beengedtek minket egy vastag
ostromfalazattal körbevett várba, a
demokrácia várába. A vár falát a jogállami garanciák alkotják. A csatlakozáskor elfogadtuk az
alapértékeket, amik egyike a jogállamiság, ami nélkül nincs demokrácia. Cserébe a várban élhettünk. A
jogállamiság teszi lehetővé, hogy az EU területén több Hitlerhez hasonló önkényúr ne szökkenhessen
szárba. A Tavares-jelentés, majd a Sargenti-jelentés volt az a vészhelyzeti védőmechanizmus
(immunreakció), ami az EU-ban életbe lépett a következő potenciális diktátor ellen. Egy belső ellenség
ellen, ami a migránsveszélyt vörös posztóként a népe elé téve a posztó mögött lerombolta a
jogállamiságot, hogy magát, családjait, és a többi közpénzből kitartott élősködőt mentse egy európai
anti-korrupciós eljárás elől. A Fidesz belülről kezdte rombolni az EU várfalát, a jogállami garanciákat.
Alattomban, jogi fondorlattal, szabotőrként. A legveszedelmesebb ellenségnél is gyarlóbb módon:
belülről csákányozva a várfalat.
Tényleg fontos megérteni, hogy ez nem a magyarok ellen irányul, hanem a magyarokért. A magyaroktól
a Fidesz aljas indítékkal, nyereségvágyból ellopta a jogállamiságot a nép ingerküszöbét el nem érő
alkotmányos rendszer-hekkeléssel. A Fidesz megfosztotta a polgárokat az önrendelkezés jogától, mert
alkotmányos szabályban tiltotta meg a két legfontosabb közügyünkben a népszavazás lehetőségét (az
Alaptörvény és a választójogi törvény kapcsán). A jelentés a magyarokért van, akik a Fidesznél sokkal
jobbat érdemelnek. Jogállamot érdemel a magyar is.
Ettől nem kell migránsokat befogadnunk. Nem is az országunk szuverenitása került veszélybe. Az EU
nem tette kötelezővé, hogy az EU tagjának kell lenni. Nyugodtan ki lehet lépni az EU-ból, és ott azt
csinálhatunk, amit akarunk. A jogállami vár várfalain kívül, a jogállami páncélkapu küszöbén túl az EU
nem szól bele, hogy mit csinálunk. A várban viszont nincs helye az alapértékek ellenségeinek. A várban
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szabályok vannak, és évezredek alatt megőrzött nyugati civilizációs alapértékek. Szabadságjogok.
Jogállamiság. Önkénynek, diktatúrának, demagógiának nincs helye odabent.
Örülünk, hogy az EU-ban az intelligens, erkölcsi tartással rendelkező politikusok minősített többségben
vannak a szélsőséges korrupt politikusokkal szemben. Megsínyli a magyar a Fideszt keményen (EUs
támogatások megvonása, szavazati jog megvonása, adott esetben kilépés), de ettől legalább összeomlik
a Fidesz, és lehetőség lesz eltakarítani az erkölcsi fertőt. Hozakodjunk elő egy erényes
államberendezkedéssel, ami jogállami, civilizált, erényes! Ami nemcsak az illegális migráció ellen véd,
hanem a hatalmi önkény ellen is. VAN ERÉNY!

Négy megye gazdára vár
2018.09.12.
"A hazaszerető önkéntes, aki a hazájáért és a jogaiért küzd, a legmegbízhatóbb harcos a földön." Stonewall Jackson
https://web.facebook.com/platonpart/posts/522587784854263
Négy megyében keresünk még erényes
kapcsolattartókat! A többi megyében
már vannak aktivistáink. Lépj be a Platón
Párt szimpatizánsok csoportba, és jelöld
meg a szavazásban a megyét, ahol
segítenél! Kérjük add tovább az
ismerőseidnek is! Hadd legyen a Platón
Párt országos hatókörű! Köszönjük. VAN
ERÉNY!
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A Fidesz veszélyes a társadalomra
2018.09.13.
"Próbáld őket kiirtani, ők túlélnek. Dobd őket a halálba, ők élni fognak. Amikor az emberek veszélybe
kerülnek, akkor képesek győzelmet aratni." - Sun Tzu
https://web.facebook.com/platonpart/posts/522738364839205
-RIADÓ!-RIADÓ!-RIADÓ!
Óva intünk: szerintünk a Fidesz
veszélyes a társadalomra. Lerombolta a
demokrácia védőmechanizmusát, a
jogállamiságot. Eluralkodott az önkény.
Ez pedig nem kompatibilis az EU-val. Az
önkény kirívóan veszélyes a
társadalomra. Az EU elsőként jelezte egy
tagállama számára a hülyéknek is
érthető módon: kívül tágasabb.
-RIADÓ!-RIADÓ!-RIADÓ!
Egy erénytelen politikai generáció a
keleti sötétségbe rántaná az egész
nemzetet csak azért, hogy ne kelljen
csatlakozni az Európai Korrupciós
Ügyészséghez. A Fidesz bűne az egész
ország fullasztó nehezéke lett.
Mindannyiunkat a mélybe ránthat.
-RIADÓ!-RIADÓ!-RIADÓ!
Szerintünk az a megoldás, ha
leválasztjuk a nemzet testéről a rákos
fekélyt, és hagyjuk a Fideszt oda kerülni,
ahova való. A Fidesz szerintünk egy
szélsőséges, öntörvényű, ELSZIGETELŐDŐ, közveszélyes, bűnös szégyenfolt a nemzetünkön. Súlyos
társadalmi kockázat.
-RIADÓ!-RIADÓ!-RIADÓ!
Mikor vesszük észre, hogy késő?
- Amikor az EU megvonja az EUs támogatásokat, mert nyilvánvalóvá vált, hogy azt nem a magyarok
kapják, hanem a Fidesz közpénzből kitartott szűk köre, ellehetetlenítve a korrupt közbeszerzési
gyakorlattal a tisztességes magyar vállalkozások sokaságát?
- Amikor az EU megvonja hazánktól az EUs szavazójogot, mert nem teljesülnek a jogállamiság (és így a
demokrácia) alapvető követelményei, és így recesszióba sűlyedünk?
- Amikor EUs források hiányában a Fidesz oligarchákon kívüli mezőgazdasági gazdálkodók padlót fognak?
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- Amikor a Patyomkin kirakat-ország látszatának fenntartásához orosz-kínai hitelekben fog úszni az
ország?
-RIADÓ!-RIADÓ!-RIADÓ!
A megoldást abban látjuk, hogy egy erényes pártot kell küldenünk 2019.05.26-án az Európa
Parlamentbe, ami visszafordíthatja a maffiakormány által elindított folyamatot. Edzzük acélosra ezt a
pártot közösen májusig! Legyen egy olyan párt, ami a polgárok kezében van, mert a létesítő okiratában
vállal erénygaranciákat, amik megszegése esetén bárki kezdeményezheti a párt felszámolását! Ami
közpénz nélkül működik. Ami több, mint a Fidesz. Ami jobb, mint a Fidesz. Ami kimondja: VAN ERÉNY!
Segítsetek! Itt: https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok

EP választás EU felügyelettel
2018.09.13.
"Bízz, de ellenőrizz!" - orosz közmondás
https://web.facebook.com/platonpart/posts/522768584836183
Kezdeményeztük az EU Állampolgári
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságánál,
hogy a kormány önkényuralmi
politikáját kétharmados többséggel
elutasító Európa Parlament döntését
figyelembe véve, valamint a Fidesz
várható magatartását prognisztizálva
(ismerve a 2018. áprilisi választási
visszaéléseket), biztosítson az EU egy
különleges választási akciócsoportot
2019.05.26-ra, a magyarországi EP
választásra, a vállasztás és a szavazatok
számlálásának tisztasága érdekében.
VAN ERÉNY!

A 73 milliárd Ft-os bábszínház
2018.09.13.
"Panem et circenses!" (Kenyeret és cirkuszt) - a Római Birodalom uralkodó osztályának jelmondata.
https://web.facebook.com/platonpart/posts/522869491492759
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Megkaptuk a Magyar Államkincstártól a
pártok állami támogatásának összegét*.
1991-től 73 milliárd Ft-unkba került a
bűnpárti bábszínház. A mi adónkból.
Mit kaptunk érte? A többi
ezermilliárdok ellopását balról is és
jobbról is. Mit kaphattunk volna
helyette? Pl. európai egészségügyet,
színvonalasabb oktatást. Csatlakozz
hozzánk, ha szerinted is szükség van egy
pártra, ami közpénz nélkül működik,
átlátható, visszahívhatóságot és
önkorlátozást biztosít, és további
erénygaranciákat vállal a létesítő
okiratában, hogy jogilag számonkérhető
legyen. VAN ERÉNY! Oszd meg!
Csatlakozz most: https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/
*
http://platonpart.hu/public/adatigeny/Magyar_Allamkincstar/20180913_Magyar_Allamkincstar_Partok
_tamogatasa_1991_2018.pdf

Demokrácia világnapja
2018.09.15.
"A háború béke. A szabadság rabszolgaság. A tudatlanság erő." - Orbán Viktor (ja nem, bocsánat,
George Orwell)
https://web.facebook.com/platonpart/posts/523688381410870
Ma van a DEMOKRÁCIA világnapja. A kormány nem
tájékoztatja erről a magyarokat. A Platón Párt megteszi.
Fejlehajtva, de egyenes gerinccel felállva emlékezzünk
meg arról a sokszínű és civilizált államformáról, ahol a
hatalom a népé, és ahol a jogállami garanciák mindenkit
védenek az önkénytől. A beszédet az az Orbán Viktor
mondja, akinek még nem volt hatalma. Akinek megadta
a lehetőséget a DEMOKRÁCIA, hogy bizonyítson. Legyen
erős a DEMOKRÁCIA, és kellő szigorral 'jutalmazza',
hogy a Fidesz mihez kezdett ezzel a páratlan
lehetőséggel. Fidesz! Bizonyítottál. Elmehetsz. Szégyelld magad! VAN ERÉNY!
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Spartacus jelenség
2018.09.15.
"A zsarnokok elleni lázadás az Istennek való engedelmeskedés." - Benjamin Franklin
https://web.facebook.com/platonpart/posts/523929048053470
Az elnyomás elleni harc szimbóluma
Spartacus. Krisztus előtt 71 körül 9
római birodalmi légiót vert tönkre a
rabszolgákból verbuvált seregével.
Megalázott rabszolga gladiátorból
páratlan személyiségű, kiváló hadvezér
lett. Az ókori világ legerősebb
szervezett hadseregét verte halomra,
és már a Római Birodalom
összeomlása fenyegetett. Keresztben
és hosszában bejárta az itáliai csizmát
(több, mint 3-szor akkora, mint
Magyarország), és így gyűjtötte falurólfalura a seregét a rabszolgákból. Az
elégedetlenséget a köztársaság korrupt
politikusainak fényűző élete és
elnyomása szította.
Ellene vagyunk a tüntetéseknek és a
lázadásnak! De mi lesz, ha valakinek
eszébe jut Spartacus, és elkezdi
lemásolni? Ha a Fidesz kormány
400.000 menekültet nem tudott
megállítani a déli határnál, akik útlevél
nélkül betörtek az országba, és
áthaladtak rajta Ausztria felé, akkor mi
lesz itt, ha netán 4 millió elégedetlen magyar követi Spartacus receptjét? A HVG szerint a magyar
lakosság (sokkoló) 53%-a "olyan háztartásban él, ahol nem éri el a társadalmi minimumot a jövedelmi
szint."* Azaz 5.3 millió magyar. Közben a Fidesz dőzsöl.
Spartacus idejében még Facebook sem volt. Csak útra kelt offline, és felduzzadt a serege. Mi lesz itt, ha
valaki bedob egy ötletet, amivel a rendőrség sem tud mit kezdeni? Pl. kitalálja, hogy rakj a fejedre egy
fehér szalagot, és indulj Budapestre. Mi lesz, ha ezek élő Facebook videóban köszönnek be a szemünk
láttára, hogy "Hello, éljen Spartacus, én elindultam, gyere Te is!" Vagy valami hasonló. Tízezerszámra. És
amikor az emberek látják az utcákon a fehér szalagos elégedetleneket, és látják a Facebook videókat
országszerte, hogy itt egyre többen indulnak... Mi lesz, ha kedvet kapnak? Ne legyen igazunk! Minden
tüntetést és forradalmat ellenzünk mindaddig, amíg jogi út is van (pl. az EP választás tavasszal).
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Ám ha mégis megtörténne a Spartacus jelenség, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy mi történik a
hatalmi űrben! Egyet kérünk: bűnpártokat soha többé ne engedjetek a hatalom közelébe! Inkább
építsük fel közösen az első erényes pártot, ami közpénz nélkül működik, és erénygaranciákat vállal a
létesítő okiratában. Segítsetek az EP-be jutni tavasszal, és érjük el közösen, hogy amit a Fidesz az
Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében tett (polgárok önrendelkezési jogának elvonása), az minősüljön az
EU-ban emberiesség elleni bűncselekménynek! VAN ERÉNY!
* Forrás: https://hvg.hu/gazdasag/20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el

Magántámogatások kezelése
2018.09.16.
"A függetlenség szeretete és az igazságtalanság elítélése ezernyi erény forrása." - William Godwin
https://web.facebook.com/platonpart/posts/524120341367674
Vitára bocsájtunk egy fontos kérdést.
Véleményezd!
Köztudott, hogy a Platón Párt az első,
ami a létesítő okiratában (jogilag
számonkérhetően) lemondott a
közpénzről, így nem részesülhet a
központi költségvetésből állami
támogatásokban (ahogy azt a bűnpártok
teszik). A Platón Párt működésére tehát
marad két forrás:
- Tagdíjak (12.000 Ft/év)
- Magántámogatások.
A magántámogatásokról a létesítő
okiratunkban egyelőre ennyi szerepel:
61.11. "Szponzori adományokat és
támogatásokat gyűjt céljai megvalósítása
érdekében. Pénzbeli támogatást
kizárólag banki átutalással, a
nyilvánosság biztosítása mellett fogadhat el a párt. A pénzbeli támogatást nyújtók a pártnak a támogatás
felhasználására vonatkozóan igényt nem támaszthatnak, utasítást nem adhatnak."
Mivel egészítsük még ki szerinted, hogy maximális védelmet tudjunk nyújtani a pártot manipulálni
igyekvők ellen, és a pártunk maximális függetlenségét biztosítani tudjunk? Köszönjük a véleményedet,
számítunk rá! VAN ERÉNY!
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Frissült a Társadalmi Szerződés
2018.09.17.
"Clara pacta, boni amici” (jó egyezség, jó barátság) – ókori római
mondás
https://web.facebook.com/platonpart/posts/323763788069998
Frissült a Társadalmi Szerződés. Add tovább: VAN ERÉNY!

Az önkény bűncselekmény
2018.09.17.
"Aki tanul, de nem gondolkozik, az elveszett. Aki gondolkozik, de nem tanul, az nagy veszélyben van." Konfúciusz
https://web.facebook.com/platonpart/posts/524575184655523
Az Európa Parlament kétharmados
többséggel foglalt állást a
demokrácia és a jogállamiság
mellett. Az EU demokratikus
jogállamok uniója. Diktatúráknak
semmi keresnivalója benne. A
Fidesz szélsőséges perifériára
került. Veszélybe sodorva ezzel a
magyarok jövőjét.
Az EU képviselők kétharmados
többsége megerősítette, hogy
Európa a demokrácia vára, és a
jogállamiság a várfala. Ezek olyan
alapértékek, amiből Európa nem enged. Nem engedhet, mert elvesztené önazonosságát, és a keleli
önkényuralmak sorsára jutna. Az EU a jogállamiság bölcsője volt, most a jogállamiság védelmezője.
Európa már megtapasztalta az önkényt. Újabb hibát nem akar elkövetni.
Ha egy magatartás a társadalom fennmaradását veszélyezteti, akkor azt bűncselekményként kezeljük. Az
emberölés például veszélyes a társadalomra, ezért az emberölés elkövetése bűncselekmény.
Európát a demokrácia és a jogállamiság alapköveire alapozták a II. világháború után. Az EP szavazás egy
kiváló lehetőséget teremt arra, hogy felhívjuk Európa figyelmét arra, hogy a demokrácia és a

119

Évkönyv 2018.

jogállamiság hiánya kirívóan veszélyes az európai kontinens társadalmára. Innen már csak egy lépés,
hogy belássuk, hogy az önkény elkövetési magatartását bűncselekménynek kell minősíteni Európában. A
Fidesz 2012-ben az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjával és az 1. cikk 2) e) pontjával elkövette ezt a
bűncselekményt a véleményünk szerint (a demokrácia és a jogállam leépítésével).
A magyar polgároknak nincs önrendelkezési joga. Diktatúra van. Ezt bűncselekményként kell
értékelnünk. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha a jelenlegi jogrendben Gyurcsány vagy Vona vagy
egyéb, általad utált ember lenne Orbán helyén. Leválthatatlanul. Ahol a jogrend nem az embereket
szolgálja, hanem a diktátort. Akkor már értenéd, amit a jogállamot féltők magyaráznak? Egy
államberendezkedés jogszerűségét nem az szabja meg, hogy ki van az élén, hanem az, hogy érvényesül-e
a demokrácia és a jogállamiság. Ha valaki leépíti a demokráciát vagy a jogállamiságot, akkor az a
társadalomra veszélyes bűnöző a véleményünk szerint. Ha ezt kimondatjuk az EU-ban, akkor
megmentjük a hazát a diktatúrától.
Ezért készülünk az EP-be. Támogasd a Platón Párt csapatát, hogy ne csak bűnpártokat küldjünk az EP-be
2019.05.26-án, hanem legyen ott egy olyan párt is, ami nem közpénzből működik, és erénygaranciákat
vállal a létesítő okiratában, azaz jogilag számonkérhető. Lépj be a Platón Párt szimpatizánsok csoportba,
és segíts megszervezni az országos hálózatunkat! 20.000 aláírást kell majd összegyűjtenünk tavasszal.
Add tovább: VAN ERÉNY!

A gonosz kitermeli a jót
2018.09.18.
"A kerék körbe ér." - Shakespeare
https://web.facebook.com/platonpart/posts/524987687947606
Hisszük, hogy a gonosz kitermeli a jót. Ez az élet
rendje. Tudjuk, hogy az erénytelen politikai elit
tombolása árnyékában az erényes emberek végül
jelentkezni fognak. Elítéljük, hogy a Fidesz a korábbi
bűnpártok bűneire még nagyobb bűnökkel
kontrázott rá. A Fidesznek és a KDNP-nek a jelek
szerint nem igénye a bűntelenség. Nem ez az erény
útja. Nem ez az út. Nem a Fidesz-KDNP az út. A bűn
ellen nem bűn kell. Az erő ellen nem erő kell. Hanem
erény.
A sötét ellen fény kell. A tűz ellen víz kell. Az
átláthatatlanság ellen átláthatóság kell. A
visszahívhatatlanság ellen visszahívhatóság kell. A
féktelenség ellen önkorlátozás kell. A jogi
számonkérhetetlenség ellen jogi számonkérhetőség
kell. A mértéktelenség ellen mértékletesség kell. Az
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ígéret helyett garancia kell. A titkok helyett nyilvánosság kell. Az igazságtalanság helyett igazság kell. A
lezsírozás helyett verseny kell. Az öntörvény helyett társadalmi párbeszéd kell. A személyi kultusz helyett
demokrácia kell. A mentelmi jog helyett elszámoltatás kell. A pártfegyelem helyett függetlenség kell. Az
önkénykormányzás helyett önkormányzás kell. A pártokrácia helyett sok új Széchenyi kell. Pökhendi
miniszter helyett alázatos kell. Az erénytelenség ellen erényesség kell. A bűn helyett jóság kell. A
diktatúra helyett jogállam kell. A bűnpártok helyett erényes párt kell.
Ezt a szellemiséget képviseli a Platón Párt. Első pártként a létesítő okiratunkba foglalt módon jogállami
erénygaranciákat vállalunk, és közpénz nélkül működünk. Azok a pártok, amik nem vállalják a létesítő
okiratukban az erénygaranciákat, azok felróható módon hordozzák magukban a korrupció és az önkény
kockázatát, azaz veszélyesek a társadalomra. Bűnpártok. Egy normális társadalomban szigorú szabályok
vonatkoznának a pártokra, és nem lehetne bűnpártokat üzemeltetni, ahogy piramisjátékot sem lehet
már működtetni, mert az is veszélyes a társadalomra. Ám ilyen jogszabályok meghozatala a korrupt
bűnpártok érdekeivel ellentétes. Az erénygaranciák valójában ezek a hiányzó jogszabályok. Egyedül a
Platón Párt vállalja őket. Önként.
2019.05.26-án indulunk az EP választáson. Szeretnénk elérni az EU-ban, hogy a polgárok önrendelkezési
jogának elvonását minősítse az EU emberiesség elleni bűncselekménynek, hiszen veszélyes a
társadalomra. A Fidesz éppen ezt tette a magyarokkal az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében. Az
önkény szerintünk bűncselekmény. Szerinted? Csatlakozz a Platón Párt szimpatizánsok csoportba, és
segíts! Add tovább: VAN ERÉNY!

A maffia Achilles-sarka
2018.09.18.
"Két dolog van, ami árthat: ha pénzt vagy hatalmat akarsz. Ezek Achilles-sarkat okoznak. De ha nem
akarsz pénzt és hatalmat, akkor szabad vagy." - Dana Carvey
https://web.facebook.com/platonpart/posts/525116054601436
A Fidesz-KDNP diktatúra magja az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja:
(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.
Amíg a diktatúra-mag része a legmagasabb szintű jogforrásnak, addig diktatúra van. Nincs demokrácia,
ugyanis a demokrácia leegyszerűsítve az, ha a nép népszavazhat az alkotmányról többségi szavazással,
korlátot szabva ezáltal a hatalomgyakorlásnak. Stratégiánk célpontja tehát a diktatúra-mag. Ha kivesszük
a diktatúra-magot az Alaptörvényből, a Fidesz-KDNP önkényuralmi rendszere kártyavárként dől össze.
A diktatúra-mag a Fidesz-KDNP Achilles-sarka. Világosan kiderült ez az Európa Parlament jogállami
válságtanácskozásán is, ami után az EP kétharmados többséggel elítélte a magyar kormány diktatúráját.
Az önkény ugyanis kirívóan veszélyes a társadalomra. Az EU jogállamok uniója. A jogállamok klubjában
diktatúrának nincs helye.
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Óriási lehetőség ez most a
magyaroknak. A maffia-kormány
Achilles-sarka védtelen és támadható.
Ezért készülünk az EP-be a 2019.05.26-i
választáson egy működő stratégiával:
1) Elérjük az EU büntetőjogi
jogalkotásában a demokratikus
jogállami jogfejlődés részeként, hogy
minősítse az EU emberiesség elleni
bűncselekménynek azt, ha egy politikai
vezetés elvonja a polgárok
önrendelkezési jogát. Az Alaptörvény 8.
cikk (3) bekezdésben éppen ez történt.
2) Miután az EU-ban bűncselekmény
lesz az önkény, a Fidesznek két
lehetősége marad:
1. opció: Bennehagyja az Alaptörvényben a diktatúra-magot: Ekkor elvisszük az ügyet az EU
büntetőbírósága elé, hacsak a maffia-kormány ki nem lépteti addig az országot az EU-ból (ez utóbbi
esetben a Platón Pártnak is vége, mivel az EU-ból való kilépéssel a Fidesz láncát tépett veszett kutya
lesz).
2. opció: Kiveszi a maffia-kormány az Alaptörvényből a diktatúra-magot, hogy az EU-ban maradhasson.
Ekkor népszavazásokkal lépésről-lépésre lebontható a Fidesz-KDNP diktatúrája az Alaptörvény célzott
módosításával.
EP stratégiánkat az teszi lehetővé, hogy az EU Bírósága már régen kimondta az uniós jogalkotó
büntetőjogi jellegű normaalkotási lehetőségét. Azaz az EU a Fidesz feje felett bűncselekménnyé
nyilváníthat a társadalomra veszélyes magatartásokat (mint pl. az önkény). Az Európai Bíróság szabad
utat nyitott a közösségi jogalkotó által kodifikált büntetőjognak. A hatályba lépett Lisszaboni Szerződés
kifejezetten megengedi a bűnügyi tárgyú uniós jogalkotást, különösen súlyos bűncselekmények
esetében, amelyek több államra kiterjedő vonatkozásúak, illetve amelyek esetében különösen
szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék.*
Ezt a közös szándékot teremtette meg az EP kétharmados ítélete Orbán maffia-kormánya ellen. Itt a
lehetőség. Mármint ott. Az EU-ban. Nem keleten. Nem hazánkban. Az EU-ban. Add tovább: VAN ERÉNY!
Forrás: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/B%C3%A9k%C3%A9s%20%C3%81d%C3%A1m
%20Phd.pdf
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Támogasd az EP kampányunkat!
2018.09.19.
"Segíts másoknak elérni a céljukat, így eléred a sajátodat." - Les Brown
https://web.facebook.com/platonpart/posts/525427774570264
Támogasd az Európa Parlament
választási kampányunkat! A Platón
Párt a bűnpártokkal ellentétben
közpénz nélkül működik. Kizárólag
tagdíjakból és
magántámogatásokból. Segíts! Ha
fontos számodra a jogállamiság és a
demokrácia. 2019.05.26-ig 20.000
aláírást kell összegyűjtenünk, és
magyarok millióihoz kell eljuttatnunk
az üzenetünket:
"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, történész. Az EP kétharmados többséggel kimondta, hogy a demokrácia
és a jogállamiság hiánya kirívóan veszélyes a társadalomra. Márpedig ami kirívóan veszélyes a
társadalomra, arra bűncselekményként kell tekinteni.
2012-ben a Fidesz aljas indítékkal és nyeresgvágyból elvonta a magyar nép önrendelkezési jogát. Azaz
megszüntette a demokráciát. Az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjában ugyanis a Fidesz megtiltotta, hogy
népszavazást kezdeményezhessünk az Alaptörvény módosításáról. Az 1. cikk 2) e) pontban pedig
megszüntette a jogállamot a hatalmi ágak centralizálásával. Ez a két bűnös intézkedés az, ami a
maffiaállamot összetartja, és lehetetlenné teszi a demokratikus leváltásukat.
Emlékezzünk rá, hogy CSAK 2.824.551 fő szavazott a Fideszre. Összesen 8.312.264 magyar
választópolgár van. A választópolgárok kétharmada tehát NEM szavazott a Fideszre 2018-ban. Az EP-ben
a Fidesz már a szélsőséges perifériára került, amikor az EP (a Fidesz saját pártcsaládjával együtt)
kétharmados többséggel kimondta, hogy a demokrácia és a jogállamiság hiánya kirívóan veszélyes a
társadalomra.
Semmiféle siker vagy fenyegetettség nem lehet ürügy egy önkényuralom fenntartására. Sem a pókok,
sem a migránsok, sem égből potyogó cigánygyerekek, sem más. Véleményünk szerint az önkény
bűncselekmény. Se Brüsszel, se Orbán, se Rogán, se Gyurcsány, se Vona, se Putyin, se Merkel, se az EU,
se Soros, se Trump, se senki ne dirigáljon itt a magyaroknak! Legyen jogállami demokrácia!
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A Fidesz Achilles-sarka a törvényes jogtalanság. A leplezett bűn. A Lisszaboni szerződés és az európai
bűnügyi joggyakorlat szerint az EU-nak lehetősége van a tagállamok felett új büntetőjogi tényállások
definiálására. Ez az egy jogi lehetőségünk van. Kimondatni az EU-val: az önkény bűncselekmény. Új
Alkotmányt javaslunk. A 8.cikk (3) a) kiiktatása a demokráciát teszi lehetővé, az 1. cikk (2) e) kiiktatása
pedig a jogállamiságot.
Legyen vége a csalárdok évtizedének! VAN ERÉNY!
Ha tudsz, segíts, hogy segíthessünk: IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank).
SWIFT: UBRTHUHBXXX

A 91 milliárd Ft-os bábszínház
2018.09.20.
"A sasok bár magasra repülnek, de a menyéteket nem kapja be sugárhajtómű." - John Benfield
https://web.facebook.com/platonpart/posts/526010761178632
Megkaptuk a Magyar Államkincstártól a
pártalapítványok számára kifizetett
közpénzek összegét is. Legutóbb a
pártok számára 1991-től kifizetett
közpénz összegéről adtunk hírt. Az 73,2
milliárd Ft volt. 2004-től a pártok
alapítványai is százmilliós
támogatásokra jogosultak, függetlenül a
pártjuktól. 2004-től eddig 17,8 milliárd
Ft közpénz folyt el a pártok
alapítványaihoz. Igen, a Kutyapárt
alapítványához is, a Savköpő Menyét
Alapítványhoz. Mit kaptunk 1991-től
ezért a 91 milliárd Ft-ért, amit az
adónkból fizettünk? Bábszínházat.
Mennyivel hasznosabban is el lehetne
költeni, ha nem támogatnánk a
közpénzből működő bűnpártokat. VAN
ERÉNY!
Az első adatigénylésünkkel kapcsolatos cikkünk ez volt:
https://web.facebook.com/platonpart/posts/522869491492759
Kapcsolódó adatok:
http://platonpart.hu/public/adatigeny/Magyar_Allamkincstar/

124

Évkönyv 2018.

Új Alkotmány
2018.09.22.
"Néha nem az a botrány, amikor sérül a jog, hanem amit megenged a jog." - Edward Snowden
https://web.facebook.com/platonpart/posts/526933351086373
Meglepően kevés helyen kellene átírni
az Alaptörvényt ahhoz, hogy hazánk
jogállami demokrácia legyen diktatúra
helyett. Elkészítettünk egy javasolt
verziót. Ha eljön az idő, elő lehet
venni. A 8.cikk (3) a) kiiktatása a
demokráciát teszi lehetővé, az 1. cikk
(2) e) kiiktatása pedig a jogállamiságot.
Az új részeket zölddel, a törlendő
részeket pirossal jeleztük.
Munkaanyag. Írd meg a véleményedet
róla! Add tovább: VAN ERÉNY!
Új Alkotmány:

http://platonpart.hu/public/publikacio/Uj_Alkotmany.pdf

Platón Párt hétvége
2018.09.24.
https://web.facebook.com/events/230609234475345
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Országgyűlési képviselő állásajánlat
2018.09.25.
"Ha megkérdeznek, hogy el tudsz-e végezni egy feladatot, akkor mondd, hogy Természetesen igen!
Aztán kezdj el gyorsan felkészülni, hogy el is tudd végezni." - Theodore Roosevelt (az Egyesült Államok
26., egyben legfiatalabb korban pozícióba került elnöke)
https://web.facebook.com/platonpart/posts/528159417630433

Árgus szemekkel
2018.09.25.
"Ha nem akadályoztad meg a bűn elkövetését, amikor megtehetted volna, bűnrészes vagy." - Seneca
https://web.facebook.com/platonpart/posts/528201507626224
Figyelj minket árgus szemekkel! Argosz (a mindenlátó) százszemű óriás pásztor volt a görög
mitológiában. Hazáját többször is megmentette a pusztulástól, hála sok szemének, amelyekkel éberen
tudott figyelni. Az óriás latin nevének (Argus) magyaros változatából származik az "árgus szemekkel
figyel" szólásunk.
Azt kérjük, hogy árgus szemekkel figyelj minket. A Platón Párt az egyetlen olyan párt, ami
erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában, és így jogilag számonkérhető. Általad is. Bárki által. A
létesítő okiratával ellentétesen ugyanis egyik jogi személy sem működhet. A létesítő okirat a jogszabály
erejével köti a jogi személyeket. Ha megszegnénk a létesítő okiratunkba foglalt erénygaranciákat, akkor
bárki kérhetné a pártunk felszámolását az ügyészségen. A bűnpártok azért nem vállalják az
erénygaranciákat a létesítő okiratukban, hogy ne legyenek számonkérhetőek. Pedig egy tisztességes
pártnak nincs vesztenivalója, ha vállalja az erénygaranciákat. A bűnpártok felróható módon hordozzák
magukban az önkény és a korrupció kockázatát, mivel felkérésünk ellenére sem foglalták az
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erénygaranciákat a létesítő okiratukba. Ezáltal kirívóan veszélyesek a társadalomra, mert mind máshogy
ugyanaz, mint a Fidesz. Időzített bomba. Indokolatlan kockázat. Felesleges társadalmi fenyegetettség.
Egy normális társadalomban
jogszabályok írnák elő az
erénygaranciákat. Ám a korrupt
bűnpártoknak nem érdeke ilyen
jogszabályokat hozni, mert kartellben
herdálják a közpénzt. Az erénygaranciák
biztosítják, hogy közpénz nélkül
működjünk, és az átláthatóság, a
visszahívhatóság, az önkorlátozás és a
jogi számonkérhetőség maximumát
nyújtsuk.
Árgus szemekkel figyeld a
tevékenységünket! Ha megszegnénk a
létesítő okiratukba foglalt
erénygaranciákat, jelentsd az
ügyészségen! Vigyük véghez közösen,
civil kontrollal, hogy legyen végre egy
erényes párt! Sőt! Ne engedd, hogy egy
ilyen párt nélküled működhessen!
Figyeld a folyamatokat árgus szemekkel
a párton belülről is! Legyél a tagunk!
Nyilt párt vagyunk, bárki beléphet, és egyenrangú szavazata lesz a Közgyűlésben. Vezetőkre is
szükségünk van.
Add tovább ismerőseidnek is: VAN ERÉNY!
Olvasd el kapcsolódó 2017-es cikkünket is: Ki őrzi az őrzőket:
https://www.facebook.com/platonpart/posts/325056101274100

Három majomkenyérfa
2018.10.06.
"Fegyelem kérdése - mondta egyszer később a kis herceg. - Miután reggel gondosan rendbe szedte
magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is." - Antoine de Saint-Exupéry: A Kis herceg
https://web.facebook.com/platonpart/posts/532626567183718
- Igaz, hogy a bárányok cserjéket esznek?
- Igaz.
- Ó, akkor jól van.
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Sehogyan sem értettem, miért olyan
fontos, hogy a bárányok cserjéket
egyenek. A kis herceg azonban
hozzátette:
- Szóval a majomkenyérfákat is
megeszik?
Erre megjegyeztem neki, hogy a
majomkenyérfák nem cserjék, hanem
hatalmas, templomtorony nagyságú fák,
és magával vihetne akár egy csordára
való elefántot is: egyetlenegy
majomkenyérfával sem bírnának el.
Az elefántcsorda ötlete megnevettette
a kis herceget.
- Egymás tetejébe kellene rakni őket...
Hanem aztán komolyan azt mondta:
- Mielőtt megnőnek, a majomkenyérfák
is úgy kezdik, hogy kicsinyek.
- Pontosan így van! De miért akarod,
hogy a bárányok megegyék a
majomkenyérfákat?
Azt felelte: "Miért ne?" - mintha valami
nyilvánvaló dologról volna szó. Alaposan
össze kellett szednem az eszemet, hogy
magamtól jussak a probléma nyitjára.
Nos, mint minden bolygón, a kis
hercegén is voltak jó növények meg rossz növények; tehát voltak jó növényektől származó jó magvak
meg rossz növényektől származó rossz magvak is. A magvak azonban láthatatlanok. A föld titkos mélyén
alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen... Akkor nyújtózik egyet, és először csak
egy elbűvölő, ártatlan kis hajtással kezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajtása,
hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, mihelyt fölismertük, azonnal ki kell
tépni. A kis herceg bolygóján pedig félelmetes magvak voltak: majomkenyérfa-magvak. A bolygó egész
földjét megfertőzték. A majomkenyérfával meg úgy van, hogy ha az ember későn kap észbe, soha többé
nem bír megszabadulni tőle. Egyszerűen elborítja a bolygót. Átlyuggatja a gyökereivel. Ha aztán a bolygó
túl kicsi, a majomkenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
- Fegyelem kérdése - mondta egyszer később a kis herceg. - Miután reggel gondosan rendbe szedte
magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Neki kell látnia, s annak rendje és módja
szerint ki kell gyomlálnia a majomkenyérfákat, mihelyt meg tudja különböztetni őket a rózsáktól; mert
amíg egészen zsengék, nagyon hasonlítanak egymáshoz. Igen unalmas munka, de igen könnyű.
És egy szép napon azt ajánlotta, próbáljam mindezt lerajzolni, hogy a hazámbeli gyerekek jól megértsék
a dolgot.
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- Hasznukra lehet - mondta -, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha
valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a
majomkenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót: lusta gazdája volt, figyelmen kívül hagyott három
cserjét...
Itt van, ezt a bolygót rajzoltam a kis herceg útmutatásai szerint. Sosem szerettem az erkölcsi intelmek
modorában írni; a majomkenyérfák veszedelmét azonban olyan kevéssé ismerik, és azt, aki netán egy
kisbolygóra tévedne, akkora kockázat fenyegeti, hogy ezúttal kivételesen legyőzöm a viszolygásomat, és
azt mondom: "Gyerekek! Ügyeljetek a majomkenyérfákra!" Azért dolgoztam annyit ezen a rajzon, hogy
figyelmeztessem barátaimat egy veszélyre, melyet nem ismernek, noha régtől fogva ott leselkedik a
sarkukban, akárcsak az enyémben. A tanulság, melyet nyújtok, megérte a fáradságot. Lehet, hogy
fölteszitek majd a kérdést: "Miért nincs több ilyen nagyszabású rajz a könyvben, amilyen a
majomkenyérfáké?" Erre egyszerű a válasz: "Próbálni próbáltam, de nem sikerült. Amikor a
majomkenyérfákat rajzoltam, lelkesített az az érzés, hogy sürgősen kell cselekednem ."
---------------------------------Antoine de Saint-Exupéry a Kis herceg című (nemisannyira) mesekönyvében ugyanarra figyelmeztetett,
mint Orwell a véresen komony 1984-ben. A három majomkenyérfa a Fidesz, a KDNP, és a többi bűnpárt,
ami az álellenzék szerepét töltik be. Ezek rossz magvakból nőttek ekkorára. A magyar nép nem gyomlálta
ki őket időben. Erre kér Orwell, Saint-Exupery, és mi is: Ne csak a saját székletedet ürítsd naponta.
Hanem az országét is. Neked is szerepet kell vállalnod a politikában. "A jó emberek politika-kerülésének
az az ára, hogy náluk hitványabbak uralkodnak felettük." - Platón. Ki gyomlálja ki a gazt, ha nem az
erényes emberek? VAN ERÉNY!
http://mek.oszk.hu/00300/00384/html/ (Kis herceg)

Legyen egy hely
2018.10.19.
"A világtörténelem nem más, mint a szabadság tudatosságának fejlődése." - Hegel
https://web.facebook.com/platonpart/posts/538717026574672
A demokráciának és a jogállamiságnak csak akkor van jövője, ha a megsértésüket bűncselekménynek
minősítjük. A tulajdon szentsége azért időtálló, mert a lopás bűncselekmény. Az élet szentsége azért
időtálló, mert a gyilkosság bűncselekmény. A demokrácia és a jogállamiság viszont azért törékeny, mert
a lerombolásuk még nem bűncselekmény.
A fasizmus ámokfutása után Európát hat fundamentális alapértékre építették. Az önkény elleni
védekezésül. A demokrácia és a jogállamiság két ilyen szükséges feltétele az EU-nak.
A Fidesz 2012-ben aljas indítékkal és nyereségvágyból mindkettőt kiiktatta:
* Az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja megszüntette a demokráciát.
* Az Alaptörvény 1. cikk (2) e) pontja megszüntette a jogállamiságot.

129

Évkönyv 2018.

Ott van demokrácia, ahol a nép
határozhatja meg a legfőbb jogforrást
(az alkotmányt). Ott van jogállam, ahol
a hatalmi ágak függetlenek, azaz
vezetőiket a nép közvetlenül választja.
Magyarországon egyik sincs. A
demokrácia és a jogállamiság leépítése
az önkény két megjelenési formája. Az
önkény kirívóan veszélyes a
társadalomra.
Az EP a Sargentini jelentés kapcsán 2/3os többséggel kimondta, hogy a
demokrácia vagy a jogállamiság
megsértése kirívóan veszélyes az
európai társadalomra, így nem
tolerálható. Márpedig ami kirívóan
veszélyes a társadalomra, azt
bűncselekményként kell értékelni. Ki
kell mondatnunk az EU-val: AZ ÖNKÉNY
BŰNCSELEKMÉNY. Ezt az EU még azért nem mondja ki, mert a nagytőke nem engedi. Kell nekik a Fidesz
cselédországa olcsó összeszerelő üzemnek. El kell érnünk, hogy az EU konzisztens legyen a saját
alapértékei tekintetében. Ezért készül a Platón Párt az EP-be.
Segítsd az ismeretterjesztő kampányunkat, hogy 2019.05.26-ra össze tudjunk gyűjteni 20.000 aláírást,
hogy indulhassunk az EP választáson! Az EU képzeletbeli falain kívül diktatúrák és pártállamok vannak. A
falon belül demokráciák és jogállamok. Védjük meg azt, ami elválasztja a civilizációt a barbároktól! VAN
ERÉNY! - köszönjük, ha megosztod.

Alternatíva?
2018.10.20.
"Az, hogy az egyik majmot ledobod a hátadról, még nem jelenti azt, hogy vége a cirkusznak." - George
Carlin
https://web.facebook.com/platonpart/posts/539180599861648
Ellenzéki pártok égisze alatt tüntetni olyan, mint WC-kefével fogat mosni. Már Szókratész is megmondta,
hogy nem a régi rendszer ellen kell harcolni, hanem egy újat kell építeni. Nagy tüntetés várható október
23-án. De minek?
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Az álellenzéki pártok ugyanúgy
bűnpártok, mint a Fidesz-KDNP.
Érdemi változást egyik sem tud
nyújtani, mivel ahhoz magukat kellene
megreformálni. Ehhez a létesítő
okiratukban vállalniuk kellene az
erénygaranciákat, hogy ne jelentsenek
kockázatot a társadalomra. Erre
azonban egyik bűnpárt sem hajlandó,
mivel az erény a mivoltukkal
ellentétes. Az ellenzéki bűnpártok nem
jelentenek alternatívát a kormányzó
bűnpártokhoz képest.
Miért megy akkor a sok ember tünteni,
ha nem egy életképes alternatíva
mellett tüntetnek? Csak úgy
tiltakozásul? A maffiakormányt nem
fogja megváltoztatni. A bűnpártok rezsimjét hazánkban már nem lehet megdönteni. Mélyen, az
Alaptörvény központi részében van kódolva a demokrácia és a jogállamiság hiánya. Mint amikor a vírus
az operációs rendszer kernel szintjét fertőzi meg. Már csak külső segítségben lehet bízni.
A Platón Párt életképes alternatívát kínál. Ezt azonban csak az EU-ban lehet elérni. A Fidesz-KDNP felett
egyetlen magasabb joghatóság áll: az EU. Amíg hazánk területén az EU titkosszolgálata is működik, és
amíg a Strasszburgi Bíróság a magyar bíróságok felett áll, addig még van esély a magyar diktatúrából
kilábalni. Hogyan?
1) Juttassuk be a Platón Pártot az EP-be 2019-ben! Azaz ne csak bűnpártokat juttassunk az EP-be, mint
eddig!
2) Mondassuk ki az EU-val, hogy az önkény bűncselekmény! Óriási ziccer ehhez, hogy az EP a Sargentini
jelentés kapcsán már 2/3-os többséggel kimondta, hogy a demokrácia és a jogállamiság hiánya kirívóan
veszélyes az európai társadalomra. Márpedig ami kirívóan veszélyes a társadalomra, azt
bűncselekménnyé kell nyilvánítani.
3) A bizonyítékokat nem lehet eltüntetni:
- Alaptörvény 8. cikk (3) a) pont (demokrácia megszüntetése);
- Alaptörvény 1. cikk (2) e) pont (jogállamiság megszüntetése).
4) Utána a diktatúra népszavazásokkal lebontható. Ha nem módosítja a pártállam az Alaptörvényt, akkor
az EU bírósága elé lehet állítani a kormánypártokat.
Aki tud ennél jobb stratégiát a demokrácia és a jogállamiság visszaállítására, az szóljon! Fújjogni nem
elég. VAN ERÉNY!
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Hajlékukban hallgatnak az egyházak
2018.10.21.
"Amikor jót teszek, jól érzem magam. Amikor rosszat teszek, rosszul érzem magam. Ez az én vallásom." Abraham Lincoln
https://web.facebook.com/platonpart/posts/539632583149783
Kommentár nélkül.
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Rebellis népség
2018.10.23.
"Nincs még olyan nap a történelem kezdete óta amely világosabban mutatta volna, hogy az ember
szabadságvágya örök és elpusztíthatatlan, bármekkora is a siker ellen ható túlerő…" - John F. Kennedy az
1956-os forradalomról.
https://web.facebook.com/platonpart/posts/540347526411622
1956 önkényuralmától különbözik 2018
önkényuralma. Különböző választ kell
tehát adnunk rá. A mostani
önkényuralom nem erőszakos. Sokkal
veszélyesebb annál: ez az
önkényuralom alattomos. Erőszakos
önkényuralomra erőszak volt a válasz
1956-ban. Vérbe fojtották. Egy
forradalmat ma is vérbe fojtanának,
mert a vezetőket az EU és az USA
birtokában lévő bizonyítékok alapján
biztos börtönbüntetés várná.
1956-ban az elnyomó hatalom felett nem állt magasabb joghatóság. Ma az elnyomó állampárt felett az
EU bíróságai magasabbrendű joghatóságot képviselnek. Azért készül a Platón Párt az EP-be, mert a
demokrácia és a jogállamiság elvonását az EU-ban bűncselekménynek szeretnénk nyilváníttatni. Ha ez
sikerül, akkor a jelenlegi hatalom elbukik, mert az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjában a demokráciát
vonta el a Fidesz-KDNP a magyaroktól, az Alaptörvény 1. cikk (2) e) pontjában pedig a jogállamiságot.
Erről pedig bebizonyosodna, hogy bűncselekmény volt, illetve a fenntartása bűncselekmény lenne. Van
tehát békés jogi út. Lassú, de a Sargenti jelentés alapján ígéretes. Az EP ugyanis 2/3-os többséggel
kimondta, hogy a demokrácia és a jogállamiság hiánya veszélyes a társadalomra. Márpedig ami
veszélyes a társadalomra, azt bűncselekménnyé kell nyilvánítani. Már csak egy lépésre vagyunk tehát a
sikertől.
1956-ban nem kellett demokráciát hazudnia a hatalomnak, hanem önmagát adhatta. Ma az
önkényuralom kénytelen demokráciának hazudni önmagát, hogy a nép ne söpörje el azonnal. Három
dolgot azonban nem lehet sokáig takargatni: a Napot, a Holdat, és az Igazságot.
1956-ban a hatalom nem rendelkezett kifinomult titkosszolgálati megfigyelő, informatikai,
adatbányászati és szervezési kapacitással, ami ma az elnyomó hatalom számára adott. Ezzel még
könnyebben el tudnának fojtani egy esetleges forradalmat.
Arra kérünk tehát, hogy ne forrongj. Ne legyen foradalom. Van még békés jogi út. De ehhez meg kell
értened a Platón Párt programját. Tegyél erőfeszítéseket erre. Az álellenzék bűnpártjaival és levitézlett
politikusaival tüntetni olyan, mint WC-kefével fogat mosni. Csak ront a helyzeten. Inkább építsd fel
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velünk azt, ami hosszú távon stabilan működőképes lehet, és valódi változást hozhat. A bűnpártok
korszakának végét. Bízz bennünk! VAN ERÉNY!
Utószó a videóhoz: Ha a hatalom tudja, hogy a magyar rebellis népség, akkor végképp nem értjük, hogy
honnan veszik ennyire a vakmerő bátorságot, hogy a tűzzel játszanak...
Video szövege: „A magyar az nem egy olyan népség, aminek be lehet forni a száját. Tehát az egy rebellis
népség. És az a helyzet, hogy nincs olyan sajtótörvény, meg nincs olyan alkomány, amely ezt
lehetetlenné tenné egyébként. Tehát ez része a magyar kultúrának. Ezért a magyar sajtó mindig is
ellenzéki sajtó lesz, és mindig is ilyen hangulatú lesz. Aki azt gondolja, hogy ezt jogszabályokkal
Magyarországon korlátozni lehet, az nem ismeri Magyarországot. Ilyen törekvés nincs, és
antropológiailag teljesen elhibázott törekvés is lenne. Nem hoztunk létre semmilyen túlkoncentrált
hatalmat. Nem kívánunk harci kérdést csinálni a médiából. Számunkra nem presztízskérdés, szkander
vagy erőpróba. Erről nem szoktunk beszélni, de Magyarország egy szegény ország.” - Orbán Viktor.
Erényes politikusokban szegény...

Világítótornyként
2018.10.25.
"A diktátortól való megszabadulás csak az első lépés egy szabad társadalom kiépítése felé. A
diktatórikus berendezkedést is le kell építeni." - Geroge Ayittey. Megjegyzésünk: Magyarország 30 éve a
második lépést nem tudta megtenni. Rajtunk a sor, hogy azt is megtegyük végre.
https://web.facebook.com/platonpart/posts/541280739651634
Támogatottságunk erősödésével
víziónk is tisztul. Jelentkezz, ha tennél
érte! Ilyen Magyarországot teremtünk:
- Ahol jogállam van pártállam helyett:
Ahol a hatalmi ágak függetlenek, és
ahol a hatalmi ágak vezetőit (pl.
Köztársasági Elnök, Legfőbb Ügyész,
Titkosszolgálat Vezetője, Kúria Elnöke,
stb.) a nép közvetlenül népszavazással
választja szakmai jelölések alapján.
Ólmot öntünk az Alaptörvény 1. cikk (2)
e) pontjára.
- Ahol demokrácia van, azaz népuralom önkényuralom helyett: Ahol a magyaroknak joga van az
Alkotmányról népszavazni. Ólmot öntünk az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjára.
- Ahol nem működhetnek bűnpártok (olyan pártok, amik nem vállalják az erénygaranciákat a létesítő
okiratukban, és ezzel veszélyesek a társadalomra).
- Ahol minden párt közpénz nélkül működik.
- Ahol a közpénz forrásairól és felhasználásáról tételesen és nyilvánosan az utolsó forintig elszámol az
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állam.
- Ahol senki nem tölthet be állami tisztséget (pl. miniszterelnökit) 8 évnél tovább, hogy soha többé ne
lehessen személyi kultusz.
- Ahol egyetlen párt sem foglalhatja el az országgyűlési bársonyszékek több, mint felét, hogy soha többé
ne lehessen egypártrendszer.
- Ahol Ügyfélkapun keresztül is lehet népszavazási kezdeményezéshez aláírásokat gyűjteni, kopaszok
nélkül.
- Pártmentes ÖNkormányzást: Ahol mind a 3200 településen független polgármester és független
képviselő ÖNkormányoz az államtól és a pártoktól teljesen függetlenül.
- Ahol nincs pártokrácia: Ahol az Országgyűlésben a pártok maximum 93 képviselőt delegálhatnak a
törvényhozásba, a többi 106 egyéni képviselő független. Új Széchenyiket akarunk új Rákosik, Kádárok és
Orbánok helyett.
- Ahol az oktatás az intellektuális béklyóitól, az egészségügy pedig a testi béklyóitól szabadítja meg az
elnyomásban tartott magyar népet.
- Ahol bűncselekmény az önkény, mert mindneki megértette, hogy az önkény veszélyes a társadalomra.
- Ahol feltárjuk az ügynökmúltakat, elszámoltatjuk a magyar népet meglopó erényteleneket,
közpénzdinasztiákat, politikusbűnözőket.
- Ahol nem egy bűnös miniszterelnök morális leckéitől hangos minden TVcsatorna.
- Ahol a politikusok nem főnökösdit játszanak, hanem alázatosan tudják, hogy a nép beosztottjai.
- Ahol a nemzeti alaptantervet nem politikusok írják, hanem pedagógusok.
- Ahol virágozhatnak a civil szervezetek és a független média, vallászabadság, lelkiismereti szabadság
érvényesül.
- Ahol a szakpolitikai kérdésekben a civil-, tudományos-, és szakmai szervezeteket bevonják.
- Ahol nem indulhatnak a pártokhoz köthető szervezetek közbeszerzéseken, állami tendereken,
pályázatokon.
- Ahol nem telepítik be pénzért gazdag migránsok és keleti maffiabűnözők tízezreit.
- Ahol a maffiaállam Alaptörvényéről a nép hangosan kimondja: érvénytelen.
- Ahol sem Brüsszel, sem Merkel, sem Macron, sem Orbán, sem Putyin, sem Soros, sem Rogán, sem az
ENSZ, sem az EU, sem más nem dirigál a magyaroknak, hanem ahol a magyar nép szuverén.
- Ahol az innovációs támogatások Díjkitűzés alapú finanszírozási modellben a valódi innovátorokhoz
jutnak.
- Ahol magyarnak lenni nem azt jelenti, hogy Fidesz-KDNP-s vagyok, hanem azt: ERÉNYES hazafi, aki
nemcsak például az illegális bevándorlástól védi hazáját, hanem a diktátoroktól is.
Halvány csillagként hazánk egén,
Megmutatjuk, bármilyen kemény:
VAN ERÉNY!
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Aláírásgyűjtő pult
2018.10.29.
"A titok annyi, hogy olyan emberek társaságát keresd, akik felemelnek, és akik a
legjobbat hozzák ki belőled." - Epictetus
https://web.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/543029956143379
Régóta szeretnénk aláírásgyűjtő pultokat vásárolni. Most 28%-kal le is van értékelve.
Tavaszig szeretnénk 20 db-ot megvenni, hogy az EP választásra minden megyében és
Budapesten is tudjunk aláírásokat gyűjteni. Szükségünk lesz rá, mert 20.000 aláírást kell
felmutatnunk az EP jelöltséghez. A 2022-es országgyűlési választásra is hasznos lesz. Ha
tudsz, segíts hozzá minket: IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen
Bank). SWIFT: UBRTHUHBXXX Köszönjük.
http://www.megallitotabla.hu/Kinalo-pult-Promo-Lee

Kétfajta ember
2018.10.31.
"Tertium non datur" - "Harmadik lehetőség nem adódik" - Arisztotelész
https://web.facebook.com/platonpart/posts/544029746043400
Kétfajta ember él Magyarországon.
Melyik vagy?
1) Az egyik embertípus szerint a
Fidesszel azonos kaptafára épülő pártok
érdemi változást hozhatnak. Akik szerint
egy pártnak nem szükséges
erénygaranciákat vállalnia a létesítő
okiratában. Akik szerint normális, hogy a
pártok az állam lélegeztetőgépén
közpénzből működnek, nem átláthatóak,
a képviselőik nem visszahívhatóak, stb.
Akik szerint normális, hogy az
önkormányzatokban és az
Országgyűlésben nincsenek független
politikusok, mint Széchenyi volt, hanem
csak pártfegyelem alatt álló pártkatonák
vannak. Akik szerint normális, hogy a pártok szakpolitizálnak, és nem a civil-, tudományos- és szakmai
szervezetek. Akik szerint a kisebbik rossz jó. Vagy ami még rosszabb: nem érdemes politizálni, mert
úgysem tehetünk semmit (kaparj Kurta).
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2) A másik embertípus szerint akkor érhető el érdemi változás, ha végre olyan párt mögé áll be a
társadalom, amelyik nem közpénzből működik. Amelyik átlátható. Amelyik bármikor visszahívhatóvá
teszi a képviselőit. Amelyik jogilag számonkérhető módon önkorlátozó. Amelyik a létesítő okiratában
vállalja az erénygaranciákat. Amelyik távol marad az ÖNkormányzati választásoktól, mivel az
ÖNkormányzás lényege az lenne, hogy az államtól és a pártoktól függetlenül valósuljon meg. Olyan párt,
ami az egyéni képviselői helyekre nem delegál pártkatonákat, mert függetleneket látna szívesen az
Országgyűlésben. Olyan párt, ami nem szakpolitizál, hanem a civil-, tudományos- és szakmai
szervezeteket vonja be döntéshozatalba. Ez az emberítpus tudja, hogy a jó emberek politikakerülésének
az az ára, hogy náluk hitványabbak uralkodnak felettük, ezért minden erényes embernek tennie kell a
demokrácia és a jogállamiság életben tartásáért.
Az első embertípusból sokkal több van egyelőre. Ezért nincs változás 30 éve. Erkölcsi igénytelenség
tombol. Jobbról is és balról is meglopták a népet, és a nép nem érti, hogy az eredendő ok a
bűnpártokban keresendő. A pártberendezkedésben.
Azokat a keveseket keressük, akik a második típusba tartoznak.Diogenész óta még mindig lámpással kell
az erényes embereket keresni, mert csendes életet élnek. Csatlakozzatok! Adjatok hírt magatokról!
Jelentkezzetek! Írjatok! Alakítsátok Ti is a Platón Párt működését! Várunk rátok! Építsünk fel egy erényes
demokratikus jogállamot bűnpártok nélkül! Jogi kötőerővel bíró erénygaranciákkal. VAN ERÉNY!
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/

Annyi szív hiába onta vért
2018.11.01.
"A nagy néptömeg könnyebben esik áldozatául egy nagy hazugságnak, mint egy kicsinek." - Adolf Hitler
https://web.facebook.com/platonpart/posts/544447446001630
Mindenszentek ünnepén a család után gondoljunk a
haza és az emberiség holtjaira is. Rengetegen adták
életüket szabadságunkért. A legtöbb halált követelő
ilyen harc a II. Világháború volt, becslések szerint 36
millió áldozattal. Mire volt visszavezethető? A
demokrácia és a jogállamiság hiányára. 1933-ban a
német alkotmányt módosító Felhatalmazási Törvény
(Ermächtigungsgesetz) lehetőséget biztosított arra, hogy a végrehajtó és a törvényhozó hatalmi ág ne
legyen független: törvényeket alkothatott a Kormány. Elveszett a jogállamiság. Elveszett a fékek és
ellensúlyok rendszere. Innentől kezdve kontrolálhatatlanná vált a folyamat. Féktelen lett a hatalom.
Megszűnt a demokrácia, megszűnt a jogállam. Miért? Mert két hatalmi ág összeolvadt.
Magyarországon minden hatalmi ág a Fidesz-KDNP hatalma alatt áll. A pártfegyelem miatt ma nem egy
független Országgyűlés, hanem közvetve a Kormány hozza a törvényeket. A közigazgatási bíróságok
felállásával közvetve a Kormány hozza majd az ítéleteket. Ez nem normális. Ez aberrált. Ez veszélyes. Az
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EU hat alapértéke közül kettő a demokrácia és a jogállamiság. Nem véletlen. Kb. 75 éve az európaiak a
saját bőrükön érezték a demokrácia és a jogállamiság hiányát. Az önkényt. Az önkény veszélyes a
társadalomra. Ne legyél olyan ostoba, hogy támogatod ezt az aberrált rendszert! "Nincs jó vagy rossz cél
érdekében létrejöt önkényuralom, csak önkényuralom van, és az nem a vezető személyek miatt válik
embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan." - Dr. Nagy Szabolcs történész.
Ha egyetértesz, segítsd hozzá a Platón Pártot, hogy 2019.05.26-án bejusson az EP-be az első olyan párt,
ami alapításától kezdve erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában, és közpénz nélkül működik.
Elsődleges célunk, hogy az önkény (a demokrácia és a jogállamiság megsértése) minősüljön
bűncselekménynek az EU-ban, mivel kirívóan veszélyes a társadalomra: Az önkény bűncselekmény.
2012-ben a Fidesz-KDNP aljas indítékkal és nyereségvágyból az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjában
megszüntette a demokráciát, az 1. cikk (2) e) pontjában pedig a jogállamiságot. Tanulj a múltból!
VAN ERÉNY!

Számodra mit jelent a demokrácia?
2018.11.06.
"Soha ne feledjük, hogy az állam mi vagyunk, nem egy idegen hatalom felettünk. A demokrácia végső
urai nem a köztársasági elnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők vagy az állami alkalmazottak,
hanem a szavazók." - Franklin D. Roosevelt
https://web.facebook.com/platonpart/posts/547631935683181
Számodra mit jelent a demokrácia?
Hogy négyévente eldöntheted, hogy
baloldali vagy jobboldali párt lopjon
meg? Számunkra ennél sokkal többet
jelent. Garanciákat a diktatúra ellen. A
szabadság feltételét. Elmagyarázzuk.
Te se érd be kevesebbel!
A demokrácia a nép uralma. Demos
(nép), kretos (uralom)
szóösszetételből. A diktatúra ellentéte.
Minden, ami nem demokratikus, az
diktatórikus. Demokráciában a nép a
szuverén (főhatalom). Diktatúrában
egy szűk embercsoport a szuverén. A nép uralma a többségi szavazás lehetőségére vezethető vissza
(népszavazás). A nép a mindennapi politikai ügyek vitelére kompetens képviselőket választ, akik a népet
képviselik. Ám ezek a képviselők csak beosztottak. Nem tehetnek meg bármit.
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Ahhoz, hogy demokrácia legyen, szükséges egy nagyon fontos alapfeltétel teljesülése, amit elhallgatnak
előled. Egy állam akkor és csak akkor demokrácia, ha a nép beleegyezése nélkül senki nem
alkotmányozhat, a nép viszont alkotmányozhat.
Az alkotmány (maffianyelven Alaptörvény) a legfőbb jogforrás. Ezt az államok kapcsán azért találták ki,
hogy az állam alapértékeit és a hatalom korlátjait fektessék le benne. Ez a záloga a népuralomnak. Ha az
alkotmány csak népszavazás útján módosítható, és úgy igen, akkor demokrácia van. Ha viszont egy szűk
embercsoport a nép beleegyezése nélkül képes szabályokat oktrojálni a népre, akkor triviálisan
belátható, hogy a népuralom elve nem teljesül, azaz diktatúra van. Az nem demokrácia, ha a nép csak
piszlicsáré ügyekben szavazhat, de valójában ketrecben tartják, és a lényeges dolgokba nem szólhat
bele. Azaz például nem szabhat korlátot a megválasztott képviselői hatalmaskodásainak. Ugye ez
mindenkinek világos? Demokráciához szükséges, hogy a nép beleegyezése nélkül az alkotmányt senki
más ne módosíthassa, a nép viszont módosíthassa.
Az Európa Parlament a Tavares- és a Sargenti-jelentés kapcsán megállapította, hogy Magyarország nem
demokrácia. Azt is megállapította, hogy a demokrácia hiánya veszélyes a társadalomra. A demokrácia az
EU hat szükséges alapértékének egyike. 2012-ben a Fidesz-KDNP aljas indítékkal és nyereségvágyból
megszüntette a demokráciát, és bevezette a diktatúrát. Jogi nyelven az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja
így hangzik: Magyarország nem demokrácia többé, hanem diktatúra.
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. a demokrácia elvonása) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! A demokrácia sokkal több, mint hinnéd. A szabadságod záloga. VAN ERÉNY!

Számodra mit jelent a jogállamiság?
2018.11.07.
"Amikor a jog már nem a korruptaktól véd téged, hanem a korruptakat védi tőled, akkor tudod, hogy a
nemzeted elesett." - Ayn Rand
https://web.facebook.com/platonpart/posts/548373505609024
Számodra mit jelent a jogállamiság? Hogy vannak jogszabályok? Számunkra ennél sokkal többet jelent.
Garanciákat egy pártállam ellen. A szabadság feltételét. Elmagyarázzuk. Te se érd be kevesebbel!
A jogállamiság szükséges feltétele, hogy a hatalmi ágak függetlenek legyenek. A hatalmi ágak
függetlenségének egyik feltétele, hogy a vezetőiket függetlenül válasszuk. Népszavazás útján kellene
például köztársasági elnököt vagy főügyészt választanunk (megfelelő szakmai jelölési eljárás után),
ahogy ez a jogállami országokban történik. Ha nem függetlenek a hatalmi ágak, akkor hatalommal
visszaélés fordulhat elő, ami veszélyes a társadalomra. Bólogató Jánosok lesznek köztársasági elnökök,
és bűntársak a főügyészek.
Most, hogy az Európai Korrupcióellenes Hatóság (OLAF) bűnszervezetben elkövetett költségvetési
csalást alátámasztó bizonyítékai ellenére a magyar ügyészség megszüntette a nyomozást a
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miniszterelnök veje ellen, különösen aktuális a jogállamiság hiánya. Az OLAF a szocialisták 4-es metróval
kapcsolatos korrupciós ügyeit is feltárta.
Akkor a Fidesz-KDNP melldöngetve
harsogta a közTV-ben az OLAF
megállapításait. Most, hogy az OLAF a
maffiakormány bűncselekményét tárta fel,
hirtelen ellenség lett.
Ha ugyanazok az ügyészek, mint akik
lopnak, akkor nem lesz hatékony
igazságszolgáltatás. Hazánkban jelenleg
pártállam van. Minden hatalmi ág a FideszKDNP uralma alatt áll. Az ügyészség
példáján ennek két veszélye is van. Egyrészt
kormányközeli bűnözők nem kerülnek
börtönbe. Másrészt kormánykritikus
ártatlanok börtönbe kerülhetnek
koncepciós perek útján. Az ártatlanok
szabadsága nem garantált egy
pártállamban, csak jogállamban. A
történelem a bizonyíték.
Az Európa Parlament a Tavares- és a Sargenti-jelentés kapcsán megállapította, hogy Magyarország nem
jogállam. Azt is megállapította, hogy a jogállamiság hiánya veszélyes a társadalomra. A jogállamiság az
EU hat szükséges alapértékének egyike. 2012-ben a Fidesz-KDNP aljas indítékkal és nyereségvágyból
megszüntette a jogállamot, és bevezette a pártállamot. Jogi nyelven az Alaptörvény 1. cikk (2) e) pontja
így hangzik: Magyarország nem jogállam többé, hanem pártállam.
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. a jogállamiság megszüntetése) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! A jogállam sokkal több, mint hinnéd. A szabadságod záloga. VAN ERÉNY!

Számodra mit jelent az Önkormányzás?
2018.11.08.
"Egy jó kormányzat sem helyettesítheti az önkormányzást." - Mahatma Gandhi
https://web.facebook.com/platonpart/posts/548842865562088
Számodra mit jelent az ÖNkormányzás? Hogy az összes polgármester és az összes önkormányzati
képviselő pártkatona? Számunkra ennél sokkal többet jelent. Garanciákat az ÖNKÉNYkormányzás ellen.
A szabadság feltételét. Elmagyarázzuk. Te se érd be kevesebbel!
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Az ÖNkormányzás európai alapjog.
Amíg az EU tagjai vagyunk, addig
minden magyar településnek joga van
a központi kormányzástól független
ÖNkormányzásra. Minden település a
helyi ügyeket a központi kormányzattól
és pártoktól teljesen függetlenül, saját
helyi lakosai által intézheti.
Pártfüggetlenül. Kormányfüggetlenül.
Az amerikai alkotmány az
ÖNkormányzás jogát jelöli meg úgy,
mint amivel egy nemzet szabadsága
fenntartható. A bűnpártok által
megerőszakolt hazánkban mit látunk?
Minden párt piaci légyként
pimaszkodik az ÖNkormányzati választások körül. Jelölteket állítanak, nyüzsögnek, nyaliznak, hogy
pártkatonáik az ÖNkormányzatokba is beférkőzzenek.
Szerinted ez a szabadságod növelését vagy csökkentését szolgálja? Bizony a csökkentését. Ha az
ÖNkormányzatokban is az országos pártok katonái ülnek, akkor nem ÖNkormányzás lesz, hanem
ÖNKÉNYkormányzás.A szabadságod kárára.
A Platón Párt az egyetlen párt, ami a létesítő okiratában foglalt erénygaranciák miatt jogilag nem
indíthat polgármester-jelölteket és ÖNkormányzati képviselőjelölteket. Egyedül mi képviseljük, hogy az
ÖNkormányzást meg kell hagyni a helyi független polgároknak. Az ÖNkormányzati választáson szavazz
független polgármesterre és független képviselőkre!
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. a független ÖNkormányzás lehetőségének ellehetetlenítése) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a
társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! Az ÖNkormányzás sokkal több, mint hinnéd. A szabadságod záloga. VAN ERÉNY!

Számodra mit jelent a közpénz?
2018.11.09.
"A pásztor feladata a juhok biztonságban és tisztán tartása. Nem a megnyúzása." - Tibériusz császár
https://web.facebook.com/platonpart/posts/549342635512111
Számodra mit jelent a közpénz? Hogy semmi közöd hozzá? Számunkra ennél sokkal többet jelent. Azt
jelenti, hogy Te vagy a főnök, aki a pénzt osztja, és ezért aki a befizetett adódat felhasználja,
elszámolással tartozik feléd. Elmagyarázzuk. Te se érd be kevesebbel!

141

Évkönyv 2018.

Az Alaptörvény 37. cikk (1) alapján "A
Kormány a központi költségvetést
törvényesen és célszerűen, a közpénzek
eredményes kezelésével és az
átláthatóság biztosításával köteles
végrehajtani."
A közpénzek felhasználásának
átláthatónak kell lennie. Sajnos ezt a
maffiakormány úgy értelmezi, hogy nem
a polgárok számára kell átláthatóvá
tenni, hanem néhány fideszes
bennfentesnek, akik arról döntenek,
hogy a közös pénzből mennyit lehet
ellopni úgy, hogy az ne eredményezze
az ország összeomlását.
A Platón Párt az egyetlen párt, ami a létesítő okiratában foglalt erénygaranciák miatt jogilag
számonkérhető kötelezettséget vállalt arra, hogy közpénz feletti rendelkezés esetén (pl.
kormánypártként) a közpénzek felhasználását az utolsó forintig tételesen és haladéktalanul bárki
számára korlátozásmentesen nyilvánossá teszi.
A KSH szerint az átlagjövedelem bruttó 324.300 Ft/hó. Ez azt jelenti, hogy a kb. 34%-os adóteher mellett
minden magyar átlagosan évi 1.323.144 Ft-ot fizet be a közösbe, hogy abból az államot finanszírozza.
Ennyi pénzbefizetés esetén mi látni szeretnénk tételesen, hogy mire megy el a pénzünk. Veszpaziánusz
császár még azt mondta, hogy a pénznek nincs szaga, ám a mai IT technológiák és real-time tranzakciós
adattárházak korában tudjuk, hogy a közpénznek van szaga, pontosan lehet tudni, hogy melyik összeg
kitől érkezett. Ez alapján év végén a kormány képes lenne minden állampolgárát tájékoztatni arról, hogy
a befizetett adója pontosan mire került elköltésre. Te nem szeretnél kapni egy levelet év végén, hogy a
befizetett 1,3 millió Ft pénzedet mire költötte az állam? Nem az lenne a normális? Hogy az állam is adjon
nyugtát?
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. a közpénzek felhasználásának átláthatatlanná tétele) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a
társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! A közpénz sokkal több, mint hinnéd. Belépőjegyet vettél rajta a demokráciába és
a jogállamiságba, ami az EU két alapértéke. Az adód ellenértéke jár Neked. VAN ERÉNY!
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Számodra mit jelent az erkölcsi igénytelenség?
2018.11.11.
"A pokol legmélyebb bugyrai azoknak vannak fenntartva, akik egy erkölcsi válság esetén tétlenek
maradnak." - Dante
https://web.facebook.com/platonpart/posts/550261888753519
Számodra mit jelent az erkölcsi
igénytelenség? Hogy valaki nem jár
templomba? Számunkra ennél sokkal
többet jelent. Az önkényt lehetővé tevő
gondatlan állampolgári magatartást. Amit
le kell vetkőzni. Elmagyarázzuk. Te se érd
be kevesebbel!
Az ismert pártok mind ugyanarra a
kaptafára épülnek. Emiatt mind
ugyanazokat a társadalmi kockázatokat
hordozzák. Mint a veszettség ellen be
nem oltott kutyák. Ennek oka, hogy egyik
sem vállalja az erénygaranciákat a létesítő
okiratában. Így felróható módon
magukban hordozzák az önkény és a
korrupció kockázatát. Emiatt veszélyesek
a társadalomra. Éppen úgy, ahogy a
Fidesz-KDNP. Ott az erénytelen emberek
hatalomra kerülésében manifesztálódott
is ez a kockázat.
Az erkölcsi igénytelenség az, amikor
valakinek nincsenek erkölcsi elvárásai
másokkal szemben. Konkrétan például a
pártokkal szemben. Az a tény, hogy
kizárólag bűnpártokra lehetett még 2018ban is szavazni, az annak köszönhető,
hogy a társadalom nem várja el az erénygaranciákat a pártoktól. Jóvanazúgyis alapon. Olyan, mintha
még mindig engednénk, hogy piramisjátékokat lehessen működtetni. Miért engedjük még mindig, hogy
bűnpártokat lehessen működtetni?
A Platón Párt az első és egyetlen párt, ami az alapítása óta közpénz nélkül működik, és jogilag
számonkérhető erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában. Stratégiánk másik pillére, hogy a
pártokrácia letörése érdekében minél több erényes embernek politikai szerepet kell vállalnia
függetlenként.
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Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. az erénygaranciák nélkül működő bűnpártok üzemeltetése) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a
társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! Az erkölcsi igénytelenség sokkal veszélyesebb, mint hinnéd. Nyisd fel ismerőseid
szemét, és tegyél valamit Te is a pártokrácia megtörése, az erényes független politikusok és az
erénygaranciákat vállaló Platón Párt népszerűsítése érdekében! VAN ERÉNY!

Megvédjük a nudista strandot
2018.11.12.
"Egy piszkos vicc a szellemi lázadás egyik formája." - George Orwell
https://web.facebook.com/platonpart/posts/550554138724294
Érdemes átfutni, hová süllyedt az
Országgyűlés. A maffiakormány fentről
már a saját embereinek az agyát
mossa azzal, hogy a szájukba adják az
országgyűlési képviselőknek, hogy mit
kell gondolni. Nem értik, hogy az EUban az alapértékek miatt nem lehet
diktatúrát működtetni. Illetve értik,
csak rosszhiszeműen tettetik az
agyhalottat. Ha nem teljesül a
demokrácia és a jogállamiság, akkor
lehet itt migránsokra meg pókokra
meg égből potyogó cigánygyerekekre
meg egyebekre hivatkozni. Akkor sem
demokratikus és jogállami az
országunk jogrendszere. Azaz nem kompatibilis az EU-val.
Képzeld el a kormány mentalitását a nudista strandon. Megérkezik Orbán, Rogán, Németh meg a
többiek, és bemennek öltönyöstől a nudista strandra (EU). A pénztáros elmondta nekik, hogy az a
szabály (EU alapszerződés), hogy itt meztelenre kell vetkőzni. Mutatni kell a lényeget (demokrácia,
jogállamiság). Csak ekkor jár az élvezet (EUs támogatások). Erre a maffiakormány előadja, hogy ők azért
nem vetkőznek le, mert SOROS. Meg MIGRÁNCSOK. És felszólítják a pénztárost, hogy törődjön a saját
belügyeivel. "Na de kérem, ez a nudista strand, itt vannak alapszabályok." - Mondja Sargentini, a
pénztárosnéni. "Itt le kell vetkőzni. Ha nem vetkőznek le, akkor el kell hagyni a nudista strandot."
Ha valaki látná ezt a jelenetet egy Benny Hill show-ban, idiótának nevezné az öltönyösöket. De vannak
fideszesek, akik nem értik, hogy mi zajlik. Szerintük ez komoly. Hogyan lehetne azokba a fejekbe is
erényt vinni? Segítsetek!
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Forrás: Magyar Közlöny 30739. oldal: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18161.pdf
Részlet:
Az Országgyűlés 20/2018. (X. 16.) OGY határozata a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a
Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról
1. A rendszerváltozás óta a magyar Országgyűlés, mint a parlamentáris demokrácia legfontosabb
intézménye, a választásokon megnyilvánult demokratikus népakaratnak megfelelően jön létre. A
Sargentini-jelentés a demokratikusan megválasztott magyar parlament saját hatáskörében meghozott
döntéseit, Alaptörvényét, jogszabályait és személyi döntéseit támadta meg. Ezzel túllépte hatáskörét és
megsértette Magyarország szuverenitását.
2. Az elmúlt években az Európai Uniót sújtó illegális bevándorlás a kontinens legfontosabb problémájává
vált. Mi, magyarok a történelem során számos alkalommal magunk óvtuk meg Európát. Ezt tettük az
elmúlt években is: magyar katonák és magyar határőrök fáradságos munkájával védtük Magyarország és
Európa határait. Mi, magyarok továbbra is eltökéltek vagyunk a keresztény kultúra közös megőrzésében.
Európa határait és az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni. - (havi 2 migráns érkezik a rendőrség
szerint - a szerk.)

Számodra mit jelent az erénygarancia?
2018.11.14.
"Mint a bambusz, minél magasabbra jutsz, annál mélyebbre kell hajolnod, hogy a szél ne törjön ketté." kínai közmondás
https://web.facebook.com/platonpart/posts/551719035274471
Számodra mit jelent az erénygarancia? Hogy egy politikus megígéri, hogy erényes lesz? Számunkra ennél
sokkal többet jelent. A bűnpártok korszakának végét. Elmagyarázzuk. Te se érd be kevesebbel!
Az erénygaranciákat a Platón Párt dolgozta ki azzal a céllal, hogy legyen végre egy párt, ami nem
hordozza ugyanazokat a társadalmi kockázatokat, mint az ismert pártok. Az ismert pártok mind
bűnpártok, mert azáltal, hogy nem vállalják az erénygaranciákat a létesítő okiratukban, felróható módon
hordozzák magukban az önkény és a korrupció kockázatát. Azaz veszélyesek a társadalomra.
Az erénygaranciák az egyetlen jogi kötöerővel bíró lehetőség arra, hogy egy párt a polgárok kezében
maradjon, és ne válhasson veszetté és önjáróvá, miután hatalomra jutott. Az erénygaranciák valójában
hiányzó jogszabályi rendelkezéseket pótolnak. Ezek a jogszabályok azért nem léteznek, mert az eddigi
politikai garnitúráknak nem volt érdeke, hogy korlátozzák a hatalomgyakorlást.
Az erénygaranciák lényege, hogy a Platón Párt a létesítő okiratában vállalja őket visszavonhatatlan
módon. Egyik jogi személy sem műkdhet a létesítő okiratával ellentétesen. Ezért ha a Platón Párt nem
tartaná be a létesítő okiratában lévő erénygaranciákat, akkor bárki kérhetné az ügyészségen a párt
felszámolását. Ezt a lehetőséget a bűnpártok nem adják meg a polgároknak. Kizárólag a Platón Párt.

145

Évkönyv 2018.

Az erénygaranciák jogi védelmet
nyújtanak a személyi kultusz és az
egypártrendszer ellen. Garanciák a
demokrácia és a jogállamiság
megteremtésére. Megfelelő
összeférhetetlenségi korlátokat
biztosítanak a közbeszerzések, állami
megrendelések és pályázatok esetén.
Maximális átláthatóságot,
önkorlátozást, visszahívhatóságot, jogi
számonkérhetőséget jelentenek.
Veszettség elleni oltásként
funkcionálnak, amit a többi párt nem
hajlandó felvenni a felkérésünk ellenére
sem.
A Platón Párt az első és egyetlen párt,
ami az alapítása óta közpénz nélkül
működik, és jogilag számonkérhető
erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában.
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. az erénygaranciák nélkül működő bűnpártok üzemeltetése) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a
társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! Az erénygaranciákra épülő politikai innováció sokkal fontosabb, mint hinnéd.
Nyisd fel ismerőseid szemét, és tegyél valamit Te is az elsőként erénygaranciákat vállaló Platón Párt
népszerűsítése érdekében! VAN ERÉNY!

Független Önkormányzást
2018.11.15.
"Nagyon nehéz egyszerre két úr szolgájának lenni." - Allison Janney (A pártkatonáknak két ura van: a
párt és a nép. Ezek közül csak a párttól kapnak juttatásokat és előnyöket, így azt fogják szolgálni a nép
helyett.)
https://web.facebook.com/platonpart/posts/552198111893230
A 2019.05.26-i önkormányzati választáson mind a 3200 településen pártérdekektől mentes, erényes
független helyi lakosok kerüljenek a polgármesteri és a képviselő-testületi székekbe! Ne pártkatonák. A
pártokat távol kell tartani az ÖNkormányzati választástól, hiszen az ÖNkormányzás lényege éppen az,
hogy az országos pártoktól függetlenül, a helyi lakosok szervezzék meg ÖNmaguknak. Lehetsz Te is
polgármester! Add tovább!
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Célunk, hogy mind a 3200 településen
legyen egy olyan FÜGGETLEN
polgármester-jelölt, aki közjegyző előtt
közokiratban vállalja az
erénygaranciákat. Ennek legfontosabb
eleme a bármikori visszahívhatóság
vállalása. Az adott
képviselőt/polgármestert pozícióba
juttató szavazatok számánál eggyel több
visszahívó aláírás esetén a helyi
lakosoknak vissza kell tudniuk hívni a
polgármestert/képviselőt, hogy ne
alakuljon ki Rogán-effektus. Ezt a
bűnpártok és az álfüggetlenek nem
tudják biztosítani. Csak egy erényes független jelölt. Példa egy ilyen jogi kötőerővel bíró erénygarancia
közokiratra: http://platonpart.hu/public/fuggetlenek/
Támogasd a Platón Párt kezdeményezését! Ne engedd a pártokat az ÖNkormányzati választás körül
ólálkodni! Ne érd be kevesebbel! Biztasd erényes ismerőseidet, hogy induljanak függetlenként! Végül
olyan függetlenre szavazz, aki körül nem ólálkodnak bűnpártok, és aki közokiratban vállalja az
erénygaranciákat.
Hazánkat az erényes független emberek sokkal jobban tudják képviselni helyi szinten, mint az országos
bűnpártok bábjai. A bűnpártok parlamenti szappanoperával kábítják az ország népét, miközben
vazallusként szolgálják a maffiaállamot.
VAN ERÉNY!

Számodra mit jelent az önkény?
2018.11.15.
"Az önkény gonoszsága csak annak látszik, aki ellenáll neki." - John Hay
https://web.facebook.com/platonpart/posts/552258225220552
Számodra mit jelent az önkény? Hogy valaki a saját hasznára a szabályokat semmibe veszi? Számunkra
ennél sokkal többet jelent. Bűncselekményt, ami az emberi méltóságodat sérti. Elmagyarázzuk. Te se érd
be kevesebbel!
Az EU a hitleri önkény újbóli feltűnése ellen jött létre a békés Európa megteremtése érdekében. Az EU
hat alappillére az önkény elleni védelem rendszere. Európai értelemben önkény az, amikor az EU hat
alappillére közül valamelyiket támadás éri. Például a demokráciát. Például a jogállamiságot. E két
alapérték része a hat EUs alapértéknek, amik az önkénytől védik Európa társadalmát.
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Ha az EU vezetése konzisztens lenne a
hat alapértékkel, akkor habozás nélkül
kirúgnák Magyarországot és
Lengyelországot az EU-ból, hiszen ez a
két állam nem demokrácia és nem
jogállam többé. Az EU vezetése viszont
nem konzisztens az EU alapértékeivel,
és enged a német kapitalista
érdekeknek, hogy hazánk és
Lengyelország olcsó összeszerelő
üzemként az EU része maradhasson
annak ellenére, hogy demokrácia
helyett diktatúra van, és jogállam
helyett pártállam van.
A demokráciának és a jogállamiságnak
kizárólag akkor van jövője, ha a
megsértésüket bűncselekménnyé
nyilvánítjuk. Szerintünk az EU
alappilléreinek megsértése az emberi
méltóság elleni bűncselekmény. Az
emberi méltóságunk része ugyanis, hogy
senki ne tudja a nép beleegyezése nélkül az alkotmányt módosítani, a nép viszont népszavazással
módosíthassa. Ez a demokrácia (népuralom) feltétele. Az emberi méltóságod része az is, hogy a hatalmi
ágak függetlenek legyenek, azaz például ne az törvénykezzen feletted, aki ítélkezik vagy kormányoz. Ez a
jogállam feltétele.
2012-ben a Fidesz-KDNP az Alaptörvény bevezetésével a magyaroktól elvona a demokráciát (a 8. cikk (3)
a) ponttal) és a jogállamiságot (az 1. cikk (2) e) ponttal). Ez veszélyes a társadalomra, és ellentétes az EU
alapértékeivel. Ezért bűncselekménynek kell nyilvánítani.
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. demokrácia és a jogállamiság elvonása) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! Az önkény sokkal veszélyesebb, mint hinnéd. Nyisd fel ismerőseid szemét, és
tegyél valamit Te is az elsőként erénygaranciákat vállaló Platón Párt népszerűsítése érdekében! VAN
ERÉNY!
* Sic semper tyrannis = így jár minden zsarnok.
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Számodra mit jelent a bűnpárt?
2018.11.15.
"Minél nagyobb a hatalom, annál veszélyesebb a vele való visszaélés." - Edmund Burke
https://web.facebook.com/platonpart/posts/552290478550660
Számodra mit jelent a bűnpárt? Hogy
egy párt lop? Számunkra ennél sokkal
többet jelent. Időzített kockázatot, ami
veszélyes a társadalomra.
Elmagyarázzuk. Te se érd be
kevesebbel!
A bűnpárt egy műszó, amit a Platón
Párt töltött meg a kövekező
definícióval: Egy párt akkor bűnpárt, ha
nem vállalja a létesítő okiratában az
erénygaranciákat. A jogi személyek
létesítő okirata a jogszabály erejével
köti a jogi személyt. Ha egy jogi személy
a létesítő okiratát sértő módon
működne, akkor bárki kérheti az ügyészségen a felszámolását. Ezt a bűnpártok nem biztosítják, csak a
Platón Párt.
A bűnpártok nem vállalják az átláthatóság, önkorlátozás, visszahívhatóság és jogi számonkérhetőség
kötelezettségeit. Ezáltal felróható módon hordozzák az önkény és a korrupció kockázatát. Időzített
bombák. Emiatt veszélyesek a társadalomra.
A piramisjátékok szervezését már betiltottuk. Mert veszélyesek voltak a társadalomra. Egy szűk kör
meggazdagodását szolgálták egy alulinformált tömeg rovására. A bűnpártok ugyanezt a veszélyt rejtik.
Talán nem mind szándékosan. Lehet, hogy csak gondatlanul. De ez teljesen mindegy. Objektív
felelősségük van. Minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy ne legyenek veszélyesek a társadalomra.
Egy szimpatikusnak tűnő párt vezetése kicserélődhet, az alapítók kiválhatnak, és a szeretett pártod
hirtelen zombipárttá válhat, ha nincsenek a létesítő okiratában erénygaranciák. 30 éve a Fidesz is
szimpatikus lehetett sok olyan embernek, akik a demeokrácia és a jogállam hívei. Rossz lóra tettek. Mert
megbíztak egy erénygaranciákat nem vállaló bűnpártban.
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. bűnpártok működtetésének lehetővé tétele) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a társadalomra.
Ne érd be kevesebbel! A bűnpártok sokkal veszélyesebbek, mint hinnéd. Nyisd fel ismerőseid szemét, és
tegyél valamit Te is az elsőként erénygaranciákat vállaló Platón Párt népszerűsítése érdekében! VAN
ERÉNY!
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Számodra mit jelent a hazaszeretet?
2018.11.15.
"Hazaszeretet az, amikor a hazád embereinek szeretete az első. A nacionalizmus az, amikor a hazád
embereitől különbözőek utálata az első." - Charles de Gaulle
https://web.facebook.com/platonpart/posts/552423991870642
Számodra mit jelent a hazaszeretet? Hogy
Nagy-Magyarország jelvénnyel trianonozol?
Számunkra ennél sokkal többet jelent. A
haza szolgálatát, valamint védelmét külső és
belső ellenségektől egyaránt.
Elmagyarázzuk. Te se érd be kevesebbel!
Magyarországnak nincsenek határai. Csak a
korlátolt fejekben. Még előttünk az üres
világegyetem. A schengeni övezetben
sincsenek határok. Az interneten se. Inkább
a tudásunk legyen nagyobb, mint az
országunk területe, ha már választani lehet.
Thomas Jefferson azt mondta, hogy "a szabadság fája a zsarnokok és a hazaszeretők vérével van
öntözve". Ez azért van, mert a zsarnokok ezt mindig elfelejtik, a hazaszeretők pedig soha nem felejtik el.
A korrupció elleni harc is a hazaszeretet jele, mert a korrupció a zsarnokság egyik formája. Az erényes
politikusok iránti igény is a hazaszeretet jele, mert Tamási Áron óta tudjuk, hogy "aki embernek hitvány,
az magyarnak alkalmatlan".
Nemcsak külső, hanem belső ellenségei is lehetnek hazánknak. Szerintünk most a belső ellenség minden
külső ellenségnél veszélyesebb: a politikai maffia. Ami az ország javait nem az igazságosság elfogulatlan
mércéje szerint hasznosítja, hanem az "urambátyám, rokonaim és haverjaim ide gyűljetek, itt a húsos
fazék, a libsik meg takarodjanak" elv alapján. A belső ellenség kiszolgáltatottá tesz. Megfélemlít. Elvonja
a polgárok önrendelkezési jogát. A nép beleegyezése nélkül alkotmányoz. Megszünteti a demokráciát.
Megszünteti a jogállamot. Megszünteti a művészeti szabadságot. Megszünteti a tudományos
szabadságot. Megszünteti a sajtó szabadságát. Márpedig ezek civilizációs értékek, amiket megérdemel a
hazád is, nemcsak a nyugati országok. Ha szereted a hazádat, észre kell venned, hogy a hazád belső
ellensége kiált most farkast. Ha szereted a hazádat, akkor a belső ellenség ellen is aktívan küzdened kell.
A bűnpártok mind hazánk ellenségei, mert magukban hordozzák az önkény és a korrupció kockázatát,
hiszen nem vállalják a létesítő okiratukban az erénygaranciákat.
Miért készül a Platón Párt a 2019.05.26-i EP választásra? Azért, hogy kimondassuk az EU-val: az önkény
(pl. demokrácia és a jogállamiság elvonása) bűncselekmény. Hiszen veszélyes a társadalomra. Ne érd be
kevesebbel! A hazaszeretet sokkal tágabb, mint hinnéd. Nyisd fel ismerőseid szemét, és tegyél valamit
Te is az elsőként erénygaranciákat vállaló Platón Párt népszerűsítése érdekében! VAN ERÉNY!
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Kihívást kaptál!
2018.11.15.
"A nemtörődömség a lélek rozsdája.” - Owen Feltham
https://web.facebook.com/platonpart/posts/552493945196980
Kihívást kaptál! 9 téma, 9 kihívott. Írj
legalább az egyik témához legalább
egyetlen mondatot! Érveketellenérveket. Utána hívd ki 9
ismerősödet a hozzászólásban
megjelölve! Ismerd meg őket arról, hogy
mit gondolnak 9 aktuális témáról!
Minden magyar elérhető 5 kézfogás
távolságra. Ennél jobb nemzeti
konzultációt még nem láttál. Ne szakítsd
meg a láncot, mert még
szerencsétlenebb lesz az ország! Ha
visszajut hozzád a kihívás, hívd ki újabb
9 ismerősödet!
A 9 téma (a hozzászólásoknál is
behivatkoztuk őket):

1) Jogállam: https://web.facebook.com/platonpart/posts/548373505609024
2) Demokrácia: https://web.facebook.com/platonpart/posts/547631935683181
3) ÖNkormányzás: https://web.facebook.com/platonpart/posts/548842865562088
4) Erkölcsi igénytelenség: https://web.facebook.com/platonpart/posts/550261888753519
5) Közpénz: https://web.facebook.com/platonpart/posts/549342635512111
6) Erénygaranciák: https://web.facebook.com/platonpart/posts/551719035274471
7) Bűnpárt: https://web.facebook.com/platonpart/posts/552290478550660
8) Önkény: https://web.facebook.com/platonpart/posts/552258225220552
9) Hazaszeretet: https://web.facebook.com/platonpart/posts/552423991870642
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Ha áprilisban csaltak, májusban is csalni fognak
2018.11.16.
"A legjobb módja, hogy megtaláld önmagad, ha a közérdek szolgálatában veszted el önmagad." Gandhi
https://web.facebook.com/platonpart/posts/552762461836795
2019.05.26-án EP és önkormányzati
választások. Csak akkor van értelme
elmenni szavazni, ha megszámolni is
elmegyünk. Mind a 10.200
szavazókörben. Szánd rá azt a napot,
hogy tiszta legyen a választás! Kérjük
add tovább, hogy minél többekhez
eljuthasson a felhívás! Csatlakozz a
Szavazatszámláló csoporthoz most! Ha
kíváncsi vagy a lehetséges csalási
módszerekre, keresd a honlapunkon a
Platón Riportot.

Civilizált és barbár államok
2018.11.26.
"A bölcsesség funkciója, hogy különbséget tudj tenni jó és rossz között." - Cicero
https://web.facebook.com/platonpart/posts/558346844611690
Éles a határ civilizált és barbár államok között. E határ mindig is létezett, mióta államok vannak. E
választóvonal határozottan két csoportba osztja az államokat:
* A civilizált államokban a jog áll mindenki felett, és a jog előtt mindenki egyenlő. Garanciák vannak az
önkény elkerülésére. Ez a jogállam.
*A barbár államokban viszont a joguralom helyett személyi kultusz van. Egy-két ember áll a jog felett és
a többi ember felett. Ez a pártállam.
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Platón szerint az állam célja, hogy az
erényeket a felszínre hozza egy
igazságos és bölcs társadalomban.
Cicero szerint csak a köztársaság lehet a
garanciája a polgári erények
virágzásának és az intellektuális
kreativitásnak. A zsarnokság ezekre
alkalmatlan.
Magyarország rossz útra tévedt. Néhány
erénytelen közpénz-dinasztia hatalomra
kerülése miatt hazánk letért a
demokratikus jogállami útról. Miért?
Mert néhány gyengeerkölcsű a hatalmat
a bolondok boldogságának kielégítésére
használja. A bolondok boldogsága a
pénz és a hatalom. Kábítószerként
bódítja el őket, és magukkal együtt a
társadalmat is tönkreteszik.
Jelenleg egy betegeskedő, ám szilárd
alapértékekre épülő EU még mindig sokkal jobb választás, mint a gazdaságilag megerősödő, de
jogtudományi szempontból morálisan romlott kelet. Az EU hat alapértékre épült: emberi méltóság,
emberi jogok, szabadság, egyenlőség, demokrácia és jogállam. Ezek keleten tabuk. Sajnos az EU jelenlegi
vezetői nem megfelelően képviselik ezeket az alapértékeket. Kiszolgálják a német kapitalista erőket az
alapértékek rovására. Viszont az EU megjavítható. Mert szilárd talapzata van.
Ezzel szemben a kelet az önkényuralmak pöcegödre. Ahol a jog uralmát, a jogállamiságot nem tekintik
civilizációs értéknek. Ahol vannak egyenlőbbek. Ahol személyi kultusz dominál. Ahol az emberi jogok
kényelmetlen koloncok. Ahol ember van a jog felett, és nem a jog mindenki felett. Ezek az elnyomó
államok. Hiába erősödnek gazdaságilag. Morálisan eredendően romlottak a vezetésük miatt.
Határozottan úgy gondoljuk, hogy egy megjavítható EU sokkal jobb választás, mint egy
antidemokratikus, pártállami kelet. Nem a jelenlegi EU mellett vagyunk. Az EU alapértékei mellett
vagyunk. Javítsuk meg az EU-t! Támogasd az EP kampányunkat! VAN ERÉNY!

Első ismeretlen szószólónk
2018.12.05.
“A legerényesebb emberek azok, akik megelégednek azzal, hogy erényesek lehetnek, és nem azt keresik,
hogy hogyan tűnjenek erényesnek.” - Platón
https://web.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/permalink/361215551301683/
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Nagy örömünkre szolgált, hogy 2018.
december 5-én videószereplést vállalt az
első olyan szimpatizánsunk, aki a Platón
Párt alapítói számára teljesen
ismeretlenül, a nézeteink és céljaink
megértése által sarkalltan vállalta a
Platón Párt hírének terjesztését.
Szeretnénk, hogy Gergő minél több
erényes szimpatizánsunknak követendő
például szolgáljon. Szüksége van az
ügyünknek arra, hogy terjesszétek a
Platón Párt hírét, és a céljainkat széles
körben megismertessétek a magyar
társadalomban. Legyenek az
erénygaranciák és a független politikusok
ötlete a közbeszéd tárgyai! A szájrólszájra történő ismeretterjesztés ereje
óriási. Vállaljatok minél többen nyilvános
szereplést, aktivizáljátok köreiteket az
erényes politizálás megteremtéséért!

2018.12.20-án Kecskeméten tüntettünk
2018.12.20.
"Az ember erkölcsi kötelessége az igazságtalan törvények elleni engedetlenség." - Martin Luther King Jr.
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.571560116623696&type=3
Tüntettünk Kecskeméten a saját 5-pontos elveinkért:
1) JOGÁLLAMI DEMOKRÁCIÁT
ALKOTMÁNYOZÓ NÉPHATALOMMAL!
Jogállami demokrácia helyett pártállami
diktatúra van. Az Alaptörvény 8. cikk (3)
a) pontja megszüntette a demokráciát
(népuralmat). Az Alaptörvény 1. cikk (2)
e) pontja pedig kiiktatta a jogállamot.
Nincs a polgároknak önrendelkezési
joga, és nincsenek független hatalmi
ágak. A közmédia legyen önálló
független hatalmi ág! A közigazgatási
bíróságokat el kell törölni, hiszen az
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igazságszolgáltatás előtt a közigazgatási
szerveknek és a polgároknak
egyenlőnek kell lenniük. Alkotmányozni
pedig csak a nép beleegyezésével
lehessen! Ha ugyanis a nép nem tud
korlátokat állítani a
hatalomgyakorlásnak az alkotmányban,
akkor nem népuralom (demokrácia)
van, hanem diktatúra.
2) LEGYEN AZ ÖNKÉNY
BŰNCSELEKMÉNY AZ EU-BAN! Az EU
hat alapértéke közül kettő a
jogállamiság és a demokrácia. Ezeknek
csak akkor van jövője, ha a
megsértésüket bűncselekénynek
minősítjük. Erre az EU-nak lehetősége
van a tagállamok felett a lisszaboni
szerződés alapján. Az önkény veszélyes
a társadalomra, ezért
bűncselekménnyé kell nyilvánítani.
3) LEGITIM NÉPHARAG
JOGINTÉZMÉNYT! A Római
Birodalomban a köztársaság védelme
érdekében hatékony jogintézmény
volt, hogy az önkényre törekvőket a
nép száműzhette, és vagyonától
megfoszthatta. Talán elsőre
komolytalannak tűnik a felvetés, de
szerintünk hatékony elrettentő erővel
bírna az önjelölt diktátorok ellen, így az
önkény ellen van létjogosultsága.
4) EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET! Az EUs
pályázati pénzek ellopásához
kapcsolódó közbeszerzési csalásokat fel
kell göngyölíteni a legfelsőbb szintig, és
a felelősöket el kell számoltatni.
5) NE MŰKÖDHESSENEK BŰNPÁRTOK! A jelenlegi ellenzék nem jelent alternatívát a kormánypártokhoz
képest, hiszen az ismert pártok mind bűnpártok, mind máshogy ugyanaz. Nem vállalják az
erénygaranciákat a létesítő okiratukban, így veszélyesek a társadalomra. Politikai generációváltás
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szükséges, és meg kell szabadulnunk az összes olyan párttól, ami valaha is részesült közpénzből.
Független képviselőkre és független polgármesterekre van szükség. Új Széchenyik kellenek, nem
bűnpártok. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és beszélgetett velünk.

Politikai lengőteke
2018.12.21.
"Ha nem vagy része a megoldásnak, akkor a probléma része vagy." - afrikai közmondás
https://web.facebook.com/platonpart/posts/571735433272831
Könnyen belátható, hogy az
erénygaranciákat nem vállaló pártok
veszélyesek a társadalomra. Mégis,
sokan attól várnak változást, hogy az
egyik bűnpárt helyére egy másik
ugyanolyan bűnpártot tennének.
Amiből kinőhet egy másik ugyanolyan
diktátor, mint a Fideszből kinőtt. Nincs
ugyanis semmiféle garancia egyik
bűnpártban sem, hogy ez ne
történhessen meg. Okosabbnak kell
lennünk. Jogszabályok híján a pártok
létesítő okiratába foglalt
erénygaranciák az egyetlen megoldás.
A tisztességes politikához az
erénygaranciákon át vezet az út. Egy tisztességes pártnak nincs vesztenivalója akkor, ha a létesítő
okiratába foglalja az erénygaranciákat. A bűnpártok ezt mégsem teszik. Segíts, hogy az erénygaranciák a
közbeszéd tárgyává váljanak! VAN ERÉNY!

BUÉK 2019
2018.12.31.
"Ahelyett, hogy azon izgulnál, hogy alkalmas vagy-e egy pozícióra, izgulj azon, hogy felkészítsd magad a
pozícióra." - Konfúciusz
https://web.facebook.com/platonpart/posts/577742992672075
Erényes Új Évet Kívánunk! 2019-ben két nagy feladatunk lesz:
1) Bejuttatni a Platón Pártot az Európa Parlamentbe. El kell érnünk, hogy az EU bűncselekménynek
minősítse az önkényt, azaz a demokrácia és a jogállamiság megsértését.
2) Elérni, hogy az ÖNkormányzati választáson mind a 3200 településen független polgármester nyerjen.
Ne engedjük egyik pártot se az önkormányzatokba!
Tarts velünk, és add tovább: VAN ERÉNY!
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Amennyiben munkával támogatnád ügyünket, ide jelentkezz:
https://web.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/
Amennyiben pénzzel támogatnád ügyünket, ide utalhatod:
IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank) SWIFT: UBRTHUHBXXX
Az erény legyen veletek!
Tisztelettel,
Platón Párt
http://www.platonpart.hu
https://www.facebook.com/platonpart
info@platonpart.hu
https://www.youtube.com/channel/UCh3Xpfv62mCKUFKbyQOiwOw
https://twitter.com/platonpart
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Az idei
választáson
az urnák
tényleg
ilyen
csúszkával
voltak
nemvédve!

A plomba nélküli urnák, a ceruzák, a százak lakta tanyák, a kétszer
szavazó romák, az NVI amit körbevetTEK és a zöld borítékok félelmetes
története
Műfaja: jogállami tragikomédia
A dokumentumban közöltek a Platón Párt és követői személyes véleményét tartalmazza, azaz kizárólag véleményként közöljük.
Bátorítunk mindenkit, hogy csak a saját szemének higgyen, csak a saját gondolataira támaszkodjon. Gondolkozz! Cselekedj!
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1. Bevezető
Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a 2018.04.08-i választást a Fidesz
elcsalta. Ha esetleg egy csalás történt, akkor kifinomult, rafinált csalásról lehet szó,
amit csak kifinomult eszközökkel lehet kimutatni. Ha történt esetleg ilyen, akkor
matematikailag és informatikailag kimutatható módon történt. A Platón Riport átfogó
helyzetelemzést és matematikailag és informatikailag igazolt kvantitatív analízist
kíván nyújtani a rendelkezésre álló adatok és információk reprodukálható
felhasználásával. Elsődlegesen a választás tisztaságát igyekszünk ellenőrizni
szisztematikus kvantitatív módszerekkel. Amennyiben nem történt csalás, akkor
mindent rendben fogunk találni, és így a kormány reputációja és legitimációja is
erősödik, és lecsillapodhatnak a kedélyek. Amennyiben azonban csalás történt, akkor
úgy gondoljuk, hogy a kriminalisztika alaptörvénye segítségül hívható: ahol van bűn,
ott van bűnjel is. Ellenőrizzük közösen!
A kormánypártok indítékai az OLAF jelentés és a Transparency International
Magyarország Fekete Könyv című írásaiból álláspontunk szerint könnyen
levezethetőek. A tét a kormány és a nép oldalán is óriási. Börtön vagy palota?
Jogállam vagy diktatúra?
A Platón Riport elemzéseivel arra keressük a választ, hogy kizárható-e teljes
bizonyossággal az, hogy Magyarország egy bebörtönzés elől menekülő bűnözői kör
propagandamédia által megalázott áldozata lett a választáson, vagy nem.
Álláspontunk szerint, ha nem zárható ki teljes bizonyossággal a csalás lehetősége,
akkor a demokratikus választás intézményébe vetett általános társadalmi bizalom
olyan drasztikus és elementáris módon sérül és megrendül, hogy új választás kiírása
indokolt széleskörű nemzetközi megfigyelői jelenléttel, és a közbizalmat helyreállítani
képes garanciákkal. Különösen figyelembeveendő az a tény, hogy a
propagandamédiában rögtön a választások után szakértői jelentésként feltüntetett,
valójában azonban megalapozatlan és nem célirányos jelentések jelentek meg arra
irányulóan, hogy a választás lebonyolítását szabályosnak tüntessék fel.
A Platón Párthoz beérkező észrevételek során a legtöbben vállalták
személyazonosságukat, így egy esetleges tanúmeghallgatáshoz ezek a személyek
igénybevehetők. Természetesen kizárólag egy legitim igazságszolgáltatás számára
tesszük lehetővé a velük történő kapcsolatfelvételt.
A riport még folyamatosan frissül... Észrevételeket az info@platonpart.hu címre várunk.
A külalakért elnézést kérünk, rohamtempóban kellett dolgoznunk, hogy összeálljon.
Jelen stádiumban több hipotézisről még nem tudjuk, hogy igaz-e, mert nyomozást igényel.
Kérjük a nálunk okosabb matematikusokat, informatikusokat, jogászokat a hibáink javítására!
Nem vagyunk ki sem tévedhetetlenek, szkeptikusan tekints az eredményeinkre, és ellenőrizd!
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2. Legfontosabb megállapítások
Ha az alábbi gyanúk közül bármelyik bebizonyosodik, akkor a résztvevők esetében felmerülhet a Btk.
263. § (1) szerinti bűncselekény alapos gyanúja (állam elleni bűncselekmény feljelentésének
elmulasztása az alkotmányos rend elleni szervezkedés tekintetében), valamint a Btk. 350. § szerinti
választás rendje elleni bűncselekmény alapos gyanúja.

2.1. Minden jel arra utal, hogy az átjelentkezők szavazatait egyáltalán nem
számították bele sem a pártlistás szavazatokba, sem az egyéni
jelöltekre leadott szavazatokba. 1245 jegyzőt nyilatkoztattunk
országszerte közérdekű adatigény formájában a névjegyzékekkel
kapcsolatban, és több jegyző is jelezte, hogy az átjelentkezők szavazatai
nincsenek benne az országos számításban. Úgy tűnik, hogy az összes
átjelentlező szavazatát nem vette figyelembe az NVI (potenciálisan
meghekkelt) informatikai rendszere. Arra is utalnak jelek, hogy az
átjelentkezők szavazatai mind a Német Nemzetiségi Önkormányzat listára
kerültek, ami biztos Fidesz mandátumot eredményez, mivel ennek a
kisebbségnek a vezetője Ritter Imre, Fidesz tag. 186.048 szavazatról van szó
(átjelentkezők száma ).
2.2. Azokban a szavazókörökben, ahol nem volt ellenzéki delegált a választási
vagy a szavazatszámlálási bizottságban, ott matemetikailag szignifikáns
módon eltér a Fidesz-KDNP támogatottsága a Fidesz-KDNP javára azokhoz a
szavazókörökhöz képest, ahol volt ellenzéki jelenlét. Ez azt jelenti, hogy ez
nem a véletlen műve, hanem rendszerszintű beavatkozásra utal. 2725
szavazókörben kizárólag a Fidesz volt jelen.1 Csak a Fidesz-Jobbik arányt
vizsgálva, a Jobbik/Fidesz hányados az ellenzék által ellenőrzött
szavazókörökben 43%, míg azokban a szavazókörökben, ahol csak a Fidesz
volt jelen, 36%. Mivel az NVI-nek már korábban le kellett adni, hogy melyik
ellenzéki párt melyik szavazókörbe delegál bizottsági tagokat, így a Fidesznek
bőven volt ideje, hogy potenciálisan egy rendszerszintű csalást szervezzen
meg az ellenzék által nem ellenőrzött szavazókörökben. Ezen múlhatott a
2/3.
2.3. Az NVI informatikai rendszere kapcsán kijelenthető, hogy az informatikai
biztonsági háromszög (CIA triad: titkosság, integritás, elérhetőség)
mindhárom eleme sérült. Az NVI súlyos informatikai és szervezési
inkompetenciát tanúsított a választás kapcsán, aminek akár büntetőjogi
következményei is lehetnek, hiszen nemzeti adatvagyonhoz férhettek hozzá
arra nem jogosultak, amit a büntető törvénykönyv büntetni rendel. Úgy tűnik,
hogy a részvételi adatok akkor estek vissza drasztikusan, amikor a TEK
megszállta az NVI épületét. Egy potenciális magyarázat, hogy ekkor iktatták
ki a szoftver kódjából az átjelentkezők beszámítását a részvételi adatokba.
Más elfogadható magyarázat egyelőre nincs a 18:30 utáni drasztikus
részvételiarány-csökkenésre. Az is sérti a választók közérdekű adatokhoz
fűződő jogát, hogy hisztorikus adatokat a szavazás megkezdésétől már nem

1

http://platonpart.hu/public/adatigeny/SQL.txt
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tudunk elérni. Az ügy az NVI részéről felvetheti a Btk. 265. § (1) szerinti bűncselekmény
gyanúját (minősített adattal visszaélés) is.

2.4. Az urnák lezárása nem történt meg megbízható módon, mert a
plombák sérülésmentesen eltávolíthatóak voltak, és észrevétlenül
visszatehetően bárki bármikor felnyithatta az urnákat később is. Erről
szavazóbiztosok küldtek első kézből információkat, akik megdöbbenve
nyilatkoztak a professzionális védelem hiányáról. Semmi nem gátolta, hogy az
urnákat később bármikor ki lehessen nyitni és újra vissza lehessen csukni.
Ilyen körülmények között NEVETSÉGESNEK tartjuk a szavazatok
újraszámolására irányuló naiv kezdeményezéseket. Azokban az urnákban,
amit egy majom is gond nélkül ki tudna nyitni és vissza tudna zárni a csúszka
levételével és feltételével, már nem biztos, hogy a mi szavazataink vannak. A
plombák nem megfelelősége felvetheti a Btk. 265. § (1) szerinti bűncselekmény gyanúját
(minősített adattal visszaélés) is.

2.5. A választás tisztaságát tovább súlytotta az a rendszerszintű gyakorlat, ami az
érvénytelenítésekkel járt, így az ellenzéket sokszorosan sújtó, a
törvényben kodifikált fegyver igénybevéte a Fidesz-KDNP előnyére került
felhasználásra, minden bizonnyal rendszerszintű módon, ami egy
egypártrendszerben alkotmányossági aggályokat vet fel. Egy érvénytelenítés
egy szavazatot von le minden párttól, így a Fidesz-KDNP csak egy szavazatot
veszít, az ellenzék viszont hatot. Kreatív és rosszindulatú fél ezt a
szabályozást arra is használhatja, hogy szándékos és mesterségesen
megalapozott (pl. ceruza, eltűnő tinta, stb.) voks-érvénytelenítésekkel
sokszorosan kollektíve sújtsa az ellenzéket anélkül, hogy maga komolyabb
visszaesést szenvedne el.
2.6. A választási eredményekre továbbá hatással voltak az egyes szavazókörökben
ugyan csekély jelentőségű, azonban gyakran előforduló, így országos
szinten jelentőssé felösszegződő hibák. A sok kis véletlen (elfelejtett
lepecsételés (amiért egy fideszes delegáltat azonnal ki is zártak, ahol volt
kontroll), stb., amik arra is utalhatnak, hogy felsőbb utasításra adták ki, hogy
nem szükséges túl precíznek lenni.
2.7. Rendszerszintű csalásra utalhat az a körülmény, hogy a nemzetiségi szavazók
külföldön is szavazhattak, majd az utolsó pillanatban magyarországi lakcímre
bejelentve őket (pl. tanyába többszázat, amire konkrét bizonyíték van), a
hazai szavazáson is részt vehettek ugyanazok a személyek, akik már
egyszer szavaztak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű nyilvántartások nem
kapcsolódnak össze informatikailag.
2.8. További aggodalomra okot adó körülmény, hogy az ellenzéki pártok
kollektíve elzárkóztak az elől a Platón Párt felkérése ellenére, hogy
a szavazóköri jegyzőkönyvek X példányainak másolatát (amit a
delegáltak megkapnak) nyilvánosságra hozzák. A pártok minden
delegáltjuktól bekérték a jegyzőkönyvek X példányait, de nem hozzák azokat
nyilvánosságra. Az NVI ugyanis csak az Y példányokat hozta nyilvánosságra
(a szavazókörben két jegyzőkönyv készül, egyik (X) a helyi választási irodába
kerül, és a választás után csak három nappal tekinthető meg elszórva az
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országban, a másik példány (Y) pedig az NVI-be kerül). Nem zárható ki teljes
bizonyossággal, hogy az Y példányok az NVI adatbázisában szereplő, oda
utólag kívülről beszállított adatokhoz már hozzáigazításra kerültek. Sőt, az
sem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a kellő és modern védemlet
egyáltalán nem nyújtó urnákban lévő szavazólapok is hozzá lettek igazítva
már ezekhez az adatokhoz. Amennyiben jogilag adekvát, akkor felmerülhet a Btk. 220.
§ (1) szerinti bűncselekmény alapos gyanúja (közérdekű adattal visszaélés).

2.9. Bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Jobbikra adott összes
szavazat az egyik szavazókörben a Net Párt javára került rögzítésre, így a
Jobbik 0 szavazatot kapott. További hasonló esetek ismeretesek, amiknek
egyszer sem a Fidesz-KDNP volt a kárvallottja, hanem ellenzéki pártok. Nem
zárható ki teljes bizonyossággal, hogy nincs több ilyen eset, sőt, hogy ez az
eset nem egy előre megtervezett potenciális rendszerszintű
adatmanipuláció egy kiderült esete, amit ráfoghatnak arra, hogy fáradt volt
az adatrögzítő (amely magyarázatot az orosz sajtó igen gyakran használja).
Egy ilyen magyarázat például egy vállalat könyvelési osztályán is
elfogadhatatlan lenne, nemhogy egy komoly téttel rendelkező választásnát,
ami négy évente egyszer van. Ez akár előre eltervezett szándékos gyakorlat is
lehetett.
2.10.
Több esetben jelezték, hogy a jegyzőkönyvek utólag átírásra kerültek,
mert például eredetileg ceruzával töltötték ki azokat. Itt felmerülhet a Btk.
342. § szerinti közokirathamisítás bűntettének alapos gyanúja, valamint a Btk. 350. § szerinti
választás rendje elleni bűncselekmény alapos gyanúja.

2.11.
A szavazás lezárásának átjelentkezős szavazókörök miatti elhúzódása
felveti annak gyanúját, hogy 4 évnyi rendelkezésre álló tervezési idő után
szervezési inkompetencia helyett nem-e esetleg szándékos időhúzás áll a
háttérben ahhoz, hogy az időközben a TEK által megszállt NVI iroda az ilyenolyan informatikai beavatkozásait az eredményhirdetés kényszere alól
megmenekülve be tudja fejezni.
2.12.
Az NVI adatbázisának utólagos manuális módosítása rendkívül
súlyos problémákat vet fel. Felér egy beismerő vallomással. A rendszer
ugyanis nem zárt. Bármit meg tudnak mögötte módosítani. Az ellenzéken
keresztül begyűjtötték a lakosságtól az észlelt hibákat, amiket javítanak az
adatbázisban, hogy az eredményhirdetés után már ne lehessen rájuk
hivatkozni. Ám ez a hibajavítási gyakorlat egy ordenáré nagy informatikai rés
a választás tisztessége ellen. Végül a polgárok által jelzett hibákat az NVI
2018.04.15-re javította, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az adatbázisba
nemcsak a front-end adatrögzítő felületeken keresztül lehet hozzáférni,
hanem hátulról is, közvetlenül. Így a rendszer nem zárt, alkalmatlan a
funkciója betöltésére.
A fenti lényegi megállapítások álláspontunk szerint mind külön-külön is megalapozza
azt a széleskörű társadalmi igényt, hogy a választások tisztaságát alaposan
ellenőrizni kell. Véleményünk szerint a feltűnően sok hiba, az egyre növekvő
társadalmi kétely, az eljárási garanciák teljes hiánya, az átláthatóság teljes hiánya, és
az a tény, hogy mindezek rendre csak az ellenzéki pártokat sújtották, igazolja, hogy
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a társadalom bizalma drasztikus módon megrendült a választás
tisztaságába vetett közbizalom megroppanásával.
Amennyiben a csalás gyanúja felmerül, a választásokat professzionális keretek között
meg kell ismételnünk egy új választáson, hiszen ekkor a választás tisztaságába vetett
közbizalom menthetetlenül megrendül. A szavazatok újraszámlálása egyáltalán nem
elegendő, és nem is szükséges, mivel fennált a lehetőség arra illetéktelenek számára,
hogy a szavazólapokat az eredményekhez igazítsák (tudva, hogy az urnákat semmi
nem védte a felnyitástól, csak egy fehér csúszka). Fentiek vizsgálatára (a hipotézis
megerősítésére vagy elvetésére) büntetőjogi eszközök és igazságügyi szakértők
szükségesek. Összességében megállapítható, hogy különösen jelentős társadalmi
érdek fűződik ahhoz, hogy minden potenciális bizonyítékot (szavazólapokat, urnákat,
jegyzőkönyveket, névjegyzékeket, stb.) megőrizzünk, és ne engedjük, hogy azok
megsemmisítése legyen egy esetleges történelmi bűn felderítésének akadálya.
Mindenkire szükség van, aki él, mozog, és gondolkozik. Kérjük a még független
társadalmi erőket, hogy mindent tegyenek meg egy esetelges jogellenes önkény
ellen.
A megoldás kulcsai véleményünk szerint:
 A jegyzőkönyvek X (bizottsági tagokhoz került) példányainak beszerzése és
elemzése, összevetésük az NVI által közreadott Y példányokkal.
 A statisztikai mutatószámok elemzése az NVI adatai alapján.
 Átfogó utólagos informatikai és igazságügyi szakértői audit.
 Kirívóan magas nyomravezetői díj felajánlása annak, aki érdemi információval
szolgálhat egy esetleges választási csalással kapcsolatban.
 Népszavazás kezdeményezése arról, hogy amelyik pártról egyszer
bebizonyosodik, hogy választási csalásban vett részt, soha többé ne
indulhasson választáson.

3. Projekt fájlok
Mindent ments le magadhoz amint lehet, sürgősen:
Elsődleges elérhetőség (adatfájlok): http://platonpart.hu/public/adatigeny/
Mirror 1: http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/
Mirror 2: https://drive.google.com/open?id=1AWtPalMi20k9seBS45l_JrV87lEZXf6M
NVI féle Y jegyzőkönyvek: http://80.211.222.208/data/
Ha teheted, töltsd fel Te is valahova az adatokat, és köldd el a szerver elérhetőségét!
A fájlok offline módon több fizikai helyszínen is elérhetőek, és felkértünk minden
követőnket, hogy magának is mentse le az adatokat, mert a bizonyítékok az adatok
között vannak. Kérünk mindenkit, hogy terjesszétek és mentsétek le az informcáiókat
azonnal minél több példányban, és kérjétek erre ismerőseiteket is. A bizonyíték ott
van az adatok között.
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4. Felhasznált adatok és az adatelőkészítés
Kvantitatív adatok tekintetében elsősorban az NVI által kiadott hivatalos választási
adatok kerültek felhasználásra a www.valasztas.hu oldalról. Első feladatunk az NVI
által publikált numerikus adatok rekurzív lementése volt.
Eddig elvégzett lépések
1. A Httrack web crawlert használtuk, hogy letöltsük az összes valasztas.hu szavazóköri
oldalt.
Rekurzív bejárással innen:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/TK/szkkivtk.html
2. Eredmény egy zip-ben, ami az összes html-t tartalmazza (snapshot mappák:
http://platonpart.hu/public/adatigeny/NVI_mirror_[dátum]
3. A crawler letölthető innen, ha saját magad végeznéd a letöltést. A program open source:
https://www.httrack.com/
4. Konfiguráció:
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5. Crawler logja (2 óráig tart):

6. Log file: Httrack_Log.txt
7. Megírtuk a parser-t, ami a html-ből kinyeri az adatokat (SharpDevelop C# project),
használhatod nyugodtan saját célokra, ellenőrizheted a működésének helyességét:
PlatonParser2018.zip
8. Eredmények CSV formátumban:
jeloltek_2018.csv
Illusztráció:
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partlistak_2018.csv

eredmenyek_2018.csv
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jegyzokonyv_2018.csv

partdelegaltak_2018.csv

9. A szavazóköri pártdelegáltak a partdelegaltak.xlsx forrásfájlból kerültek CSV-be és az
adatbázisba. Ezek az adatok az NVI-től származnak, és egy neve elhallgatását kérő
ellenzéki párttagtól kerültek hozzánk.
10. SQLite formátumban (DB Browser for SQL programmal olvasható pl.):
Platon2018.db
11. Most pedig keressük az anomáliákat SQL lekérdezésekkel!
12. 100%-os feldolgozottságnál majd újra letöltjük az adatokat, és megismételjük az elemzést.
13. Adatmodell (oszlopok struktúrája):
jeloltek_2018:
Választókerület + Szavazókör + ID +
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partlistak_2018:
Választókerület + Szavazókör + ID +

eredmenyek_2018:
Választókerület + Szavazókör + (IE Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott szavazatot
tartalmazó borítékok száma – OPCIONÁLIS MEZŐ) +

jegyzokonyv_2018:
Választókerület + Szavazókör + ID +

partdelegaltak_2018:
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ID;Sorszám;Megye;Település;Bizottság szintje;Szavazókör/OEVK száma;Választás
napja;Választás típusa;Megbízó;Jelölőcsoport ;

egysorosok.csv:
Választókerület + Szavazókör +

(a %-os értékek külön oszlopba kerültek.)

14. Az adatbázis nézetek (view-k) azért készültek, hogy az egyes táblákat össze lehessen
kapcsolni (join). A _tmp végű view-k csak a quick-and-dirty gyorskódolás miatt léteznek,
nem érdekesek.

15. Az adatelemzéshez használt saját SQL lekérdezéseinket ebben a fájlban mentettük el:
SQL.txt

5. Numerikus analízis
Holvolt_holnemvolt.xlsx
Szignifikáns (azaz nem a véletlennek betudható) eltérés mutatkozik mind a pártlistás, mind az
egyéni jelöltes szavazatarányokban a Fidesz-KDNP javára azokban a szavazókörökben, ahol
csak a Fidesz szavazatszámláló biztosai voltak jelen. Éppen ugyanilyen összefüggést mutattak
ki az orosz választások kapcsán amerikai elemzők.
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Pártlistán:

select
t.PART,
sum(T.SZAVAZAT)
from
V_partlistak_2018 t
join (
select distinct
p.SZAVKOR_PDELEG
from
v_partdelegaltak_2018 p
GROUP BY p.ID
HAVING COUNT(*) < 2) --CSAK A FIDESZ volt jelen
--HAVING COUNT(*) > 4) --legalább 5 párt jelen volt
--HAVING COUNT(*) > 1) --legalább 2 párt jelen volt
j on t.SZAVKOR_PDELEG = j.SZAVKOR_PDELEG
group by 1
order by 2 desc
--CSAK A FIDESZ volt jelen, azok a szavazókörök, amik a pártdelegáltak listában nem voltak benne
select
t.PART,
sum(T.SZAVAZAT)
from V_partlistak_2018 t
where
t.SZAVKOR_PDELEG not in
(select distinct p.SZAVKOR_PDELEG
from v_partdelegaltak_2018 p)
group by 1
order by 2 desc;
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Egyéniben:

Igen látványos az MSZP-P esetében fennálló aránytalanság.
Fidesz-Jobbik holvolt-holnamvolt arányvizsgálat
Megvizsgáltuk a Jobbik/Fidesz pártlistás szavazatarányt azokban a körzetekben, ahol jelen
voltak a nagyobb ellenzéki pártok, és ahol csak a Fidesz volt jelen. Az eredmény álláspontunk
szerint rendszerszintű csalást valószínűsít azokban a szavazókörökben, ahol ellenzéki jelenlét
nem gátolta a Fideszt a potenciális jogsértésben.

--Fidesz-Jobbik arány, ahol CSAK A FIDESZ volt jelen
select
'Nincs benne az xls-ben tehát CSAK A FIDESZ volt jelen',
--count(distinct p.SZAVKOR_PDELEG)
PART, SUM(SZAVAZAT)
from V_partlistak_2018 p
left join V_partdelegaltak_2018 d on p.SZAVKOR_PDELEG = d.SZAVKOR_PDELEG
where d.ID is null
and
(PART = 'FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT' OR
PART = 'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM')
group by PART
union all
select
'Benne van az xls-ben de CSAK A FIDESZ volt jelen'
,
--count(distinct t.SZAVKOR_PDELEG)
PART, SUM(SZAVAZAT)
from
V_partlistak_2018 t
join (
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select distinct
pd.SZAVKOR_PDELEG
from
v_partdelegaltak_2018 pd
GROUP BY pd.ID
HAVING COUNT(*) < 2) j on t.SZAVKOR_PDELEG = j.SZAVKOR_PDELEG
where
(PART = 'FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT' OR
PART = 'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM')
group by PART
--Fidesz-Jobbik arány, ahol legalább négy ellenzéki párt is jelen volt a Fidesz mellett
select
t.PART,
sum(T.SZAVAZAT)
from
V_partlistak_2018 t
join (
select distinct
p.SZAVKOR_PDELEG
from
v_partdelegaltak_2018 p
GROUP BY p.ID
HAVING COUNT(*) > 4) j on t.SZAVKOR_PDELEG = j.SZAVKOR_PDELEG
where
(PART = 'FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT' OR
PART = 'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM')
group by 1
order by 2 desc

A pártlistákra leadott összes szavazat a valasztas.hu szerint:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/orszlist.html
5.507.257 db.
Ezzel szemben az NVI által közölt eredmények analitikus összege (a pártlistákon):
select sum(SZAVAZAT) from partlistak_0415
5.469.725 db.
A különbség 37532 db, ami sehogyan sem jön ki máshonnan, és ez azt is jelenti, hogy sem a
levélszavazók, sem az átjelentkezők szavazatait nem látjuk az NVI adatbázisban!
Véleményünk szerint addig nem lehet a választás eredményét legitimnek tekinteni, amíg ez a
felösszegzésbeli eltérés nincs adekvát módon megindokolva és levezetve.
Olvasónk jelentette:
bükkszéki választókörzet adatait ellenőriztem telefonon, annak a szavazókör jegyzőkönyvi
adatai egyeznek az jkv adatokkal, ugyanakkor a képernyőn látható aggregált adatok nem
egyeznek, pl. a Fidesz listás szavazatai aránya 45,9%. Amennyiben ez igaz, akkor nincs meg a
2/3.
Ezt akarom megvizsgálni:
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Állítás:
Ugyanabból a kiindulási adatból két összesítő nem keletkezhet.
Cél:
Megállapítani és bizonyítani a helyes eredményt, kimutatni az eltéréseket, kellő bizonyítékot
gyűjteni a további lépésekhez.
Állományok:
A valasztas.hu honlapon publikált és jelenleg is elérhető állomány
A 2018.04.10 napján mentett állomány
Ellenőrzési módszer:
Kinyerni az adatokat szavazókörönként mindkét állományból, informatikailag feldolgozhatóvá
tenni (+ egységesíteni a pártok megnevezéseit)
Összesíteni az adatokat és összevetni az aggregált táblázattal mindkét adatbázisban
Párhuzamosan: egyeztetni a szavazókörök adatbázisban lévő eredményeket a pártok által
lefényképetett és/vagy papíralapú jegyzőkönyvekkel (elegendő az egyik adatbázisnál, eldöntendő,
melyikél, javaslat: mentettel egyeztetni, mivel azt akarjuk bebizonyítani, hogy az az igazi)
Összevetni a kapott aggregált eredményt a publikálttal, ill. a mentettel egyeztetni
Ez eltéréseknél lemenni a szavatóköri eltérésekig és kimutatni azt, összevetni a papíralapú
jegyzőkönyvvel (felülről lefelé lefúrni az eredeti papíralapú adatig) Prioritás: nagy eltérés,
fontosabb szavazókör, nem delegált ellenzéki megfigyelő
Következtetéseket levonni, helyesbíteni az adatainkat a papíralapúval. Itt felvetődik lehetőségként
egy harmadik, helyes adatbázis létrehozása, mely a papíralapú helyes adatokon alapszik és a
valódi összesített eredményt adja végeredményként
A lehetséges eredmények, következtetések:
A 2018.04.10. napján lementett adatbázis összesítő táblázata nem aggregátuma a jegyzőkönyvi
adatoknak -> megbízhatatlan a rendszer, csak beírogatnak különböző helyekre számokat
A 2018.04.10. napján lementett adatbázis összesítő táblázata aggregátuma a jegyzőkönyvi
adatoknak -> nem tudjuk, mi a publikált összesítő (megalapozza rendszer színtű csalás gyanuját)
Mindkét lehetséges kimenet megalapozza azt az állítást, hogy a kormány azért tartotta vissza az
adatokat, mert modellezett!
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Pártunk megjegyzése az olvasónk elemzésére: Időközben megszámolták ugyan a külföldön
szavazók és az átjelentkezők szavazatait is, ám a fenti két aggregátum mind 2018.04.10-én
készült. Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy egy analitikus adatsorból nem születik
kétfajta, nagyban eltérő aggregátum, akkor gyanakodnunk kell arra, hogy az adatok
manipulálásra kerültek. Az átjelentkezők adatait még 2018.04.15-én sem találjuk a
rendszerben, ami kb. 186.000 szavazat lenne.
Egy választáson megengedhetetlen hibázások
A nemzetiségi szavazáson 9 esetben több volt az urnában a bélyegzett szavazólap, mint
ahányan megjelentek. Felmerül a kérdés, hogy hogyan kerültek bele a további szavazólapok
az urnákba, és miért nem vették azokat észre.
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Az NVI honlapján található AE-FE táblázat alapján a helyi választópolgárok részvételi adatai
normális eloszlást mutatnak az egyes szavazókörök tekintetében, ami megfelel a természetes
jelenségnek. Általános esetben ilyenkor nem hisszük, hogy beavatkozás történt a részvételi
adatokba. Azt azonban az alábbi sűrűségfüggvényből nem lehet még megállapítani, hogy a
normális eloszlás várható értékét szorzófaktorokkal nem tolták-e balra, a kisebb részvételi
arányok irányába. Továbbá hangsúlyozzuk, hogy az átjelentkezők nem kerültek bele ezekbe
részvételi adatokba. 18:30 előttről pedig sajnos nincs adatunk, ám úgy gondoljuk, hogy abban
még benne voltak az átjelentkezők is, akik külön névjegyzékben kerültek nyilvántartásra, így
az adatbevitel során külön helyre kerültek.
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Rendszerszintű anomáliák
Rendszerszintű anomáliák, amik a véletlennel nehezen magyarázhatók az egyik demográfiai
alapelv miatt: a közeli földrajzi helyek hasonlóak. Az alábbiakban mégis kiugró anomáliákat
tapsztaltunk, főleg olyan helyeken, ahol a bizottságban CSAK A FIDESZ ült.
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További hasonló elemzések:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RgBQC9wowl4f5_94zJf7ipCLh140qmP0wi7nSgcB
qyw/edit#gid=2136160410

6. Eltűnt szavazatok
Potenciális bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a részvételi adatok meghamisításra kerülhettek,
Kaposvár Önkormányzatától:
https://kph.kaposvar.hu/index.php?lang=1&page=valasztasogy2018&width=1024&T=1&F=2&prn=0&subpage=stat
A Kaposvár Önkormányzata saját nyilvántartása alapján szinte elképzelhetetlen az országos
átlagként az NVI által közölt részvételi arány adatsor. Ha a kaposvári adatokhoz hasonlóan
alakult az országban a részvételi arány, akkor a jelek szerint kb. 77%-os volt az országos
részvétel az NVI által közölt 67% helyett.
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Már csak a fentiek tükrében is, nyilatkoztatni indokolt a napközbeni részvételi adatokat
ismerő személyeket, hogy a kaposvári példához hasonló tendenciát láttak-e napközben. Ha
ugyanis igen, akkor nem valószínű, hogy az NVI által közölt visszaeső részvételi adatok
valósak. Az elmúlt négy év vonatkozásáben soha nem volt akkora részvételi visszaesés a
szavazás napjának végén, mint 2018-ban. Holott soha nem kígyóztak még olyan sorok
korábbi választásokon országszerte, mint idén. Hol az ellentmondás? Véleményünk szerint a
közölt adatokban.
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A részvételi adatok ilyen drasztikus visszaesése a józan ésszel ellentétes, mivel olyan
sebességgel kellett volna a szavazókörben kizárólag az egyik oldal felé hibázni, mint a
motolla.
Az NVI 2018.04.12-i adatai szerint az alábbi nagy ellenzéki pártok az alábbi
szavazókörökben egyetlen pártlistás szavazatot sem kaptak. Ez álláspontunk szerint felvetik a
kérdést, hogy vajon az adatok valósak-e. Az alábbi szavazókörökben szavazó polgárok
visszajelzéseit várjuk, ha olyan pártra szavaztak, amire az NVI szerint nem érkezett szavazat.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 02.

Lendvajakabfa 001.
Ligetfalva 001.
Magyarföld 001.
Márokföld 001.
Nemespátró 001.
Ormándlak 001.
Ortaháza 001.
Padár 001.
Pálfiszeg 001.
Pördefölde 001.
Pördefölde 001.
Pusztaapáti 001.
Ramocsa 001.
Ramocsa 001.
Sénye 001.
Szentgyörgyvár 001.
Szentliszló 001.
Szijártóháza 001.
Tilaj 001.
Vindornyalak 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
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ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.

Vöckönd 001.
Zalaköveskút 001.
Zalaköveskút 001.
Zalaszentmárton 001.
Zebecke 001.
Almáskeresztúr 001.
Apátvarasd 001.
Babarcszőlős 001.
Baranyaszentgyörgy 001.
Besence 001.
Bogdása 001.
Bogdása 001.
Bogdása 001.
Bogdása 001.
Borjád 001.
Csonkamindszent 001.
Dinnyeberki 001.
Dinnyeberki 001.
Dinnyeberki 001.
Drávaiványi 001.
Drávakeresztúr 001.
Endrőc 001.
Erdősmárok 001.
Fazekasboda 001.
Garé 001.
Gilvánfa 001.
Gordisa 001.
Gyöngyfa 001.
Gyöngyfa 001.
Hirics 001.
Hirics 001.
Horváthertelend 001.
Katádfa 001.
Kákics 001.
Kemse 001.
Kisbudmér 001.
Kisdér 001.
Kisdér 001.
Kisdobsza 001.
Kisjakabfalva 001.
Kisjakabfalva 001.
Kisszentmárton 001.
Kistamási 001.
Kistamási 001.
Kisvaszar 001.
Kovácsszénája 001.
Köblény 001.
Lapáncsa 001.
Magyarlukafa 001.
Magyarlukafa 001.
Magyartelek 001.
Markóc 001.
Marócsa 001.
Marócsa 001.
Monyoród 001.
Nemeske 001.
Okorág 001.
Old 001.
Palé 001.
Páprád 001.

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
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BARANYA 02.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BÁCS-KISKUN 04.
BÁCS-KISKUN 05.
BÁCS-KISKUN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.

Pereked 001.
Piskó 001.
Piskó 001.
Piskó 001.
Pócsa 001.
Sámod 001.
Sárok 001.
Siklósbodony 001.
Szágy 001.
Szilvás 001.
Szörény 001.
Tésenfa 001.
Tormás 001.
Udvar 001.
Varga 001.
Varga 001.
Villánykövesd 001.
Bugacpusztaháza 001.
Kisszállás 001.
Kisszállás 001.
Abaújlak 001.
Abaújszolnok 001.
Abaújszolnok 001.
Abod 001.
Alsógagy 001.
Alsógagy 001.
Alsótelekes 001.
Becskeháza 001.
Beret 001.
Bódvalenke 001.
Bódvalenke 001.
Bódvarákó 001.
Csenyéte 001.
Csenyéte 001.
Debréte 001.
Debréte 001.
Debréte 001.
Detek 001.
Dubicsány 001.
Égerszög 001.
Égerszög 001.
Fáj 001.
Fáj 001.
Fáj 001.
Felsőregmec 001.
Felsőregmec 001.
Filkeháza 001.
Fulókércs 001.
Fulókércs 001.
Füzér 001.
Gadna 001.
Gadna 001.
Gadna 001.
Galvács 001.
Galvács 001.
Gömörszőlős 001.
Háromhuta 001.
Hejce 001.
Hernádbűd 001.
Hernádkak 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 02.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 05.
GYŐR-MOSON-SOPRON 05.
GYŐR-MOSON-SOPRON 02.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 06.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 04.

Hernádpetri 001.
Irota 001.
Kánó 001.
Keresztéte 001.
Keresztéte 001.
Kiscsécs 001.
Kiscsécs 001.
Kiscsécs 001.
Kisrozvágy 001.
Komjáti 001.
Kupa 001.
Lak 001.
Lak 001.
Ládbesenyő 001.
Litka 001.
Litka 001.
Meszes 001.
Monaj 001.
Nagyhuta 001.
Nyésta 001.
Nyésta 001.
Nyomár 001.
Pamlény 001.
Pányok 001.
Perecse 001.
Pusztaradvány 001.
Rakaca 001.
Révleányvár 001.
Szakácsi 001.
Szakácsi 001.
Szakácsi 001.
Szászfa 001.
Szászfa 001.
Tiszacsermely 001.
Tiszatardos 001.
Tornabarakony 001.
Tornabarakony 001.
Tornakápolna 001.
Tornanádaska 001.
Tornanádaska 001.
Tornaszentandrás 001.
Tornaszentjakab 001.
Tornaszentjakab 001.
Varbóc 001.
Vilyvitány 001.
Viszló 001.
Zádorfalva 001.
Bakonypéterd 001.
Bodonhely 001.
Cakóháza 001.
Cakóháza 001.
Fenyőfő 001.
Mérges 001.
Mihályi 001.
Vadosfa 001.
Vadosfa 001.
Bojt 001.
Folyás 001.
Told 001.
Told 001.

LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
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HEVES 02.
HEVES 02.
HEVES 02.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
KOMÁROM-ESZTERGOM 03.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 01.
NÓGRÁD 01.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 02.
PEST 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 04.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 01.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 01.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 01.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 01.

Szajla 001.
Szúcs 001.
Tarnaszentmária 001.
Csépa 001.
Kuncsorba 001.
Martfű 001.
Tiszabő 001.
Tiszabő 001.
Aka 001.
Dejtár 001.
Dejtár 001.
Garáb 001.
Garáb 001.
Varsány 001.
Varsány 001.
Ipolytölgyes 001.
Bakháza 001.
Büssü 001.
Csurgónagymarton 001.
Ecseny 001.
Főnyed 001.
Főnyed 001.
Gadács 001.
Gadács 001.
Gadány 001.
Hajmás 001.
Hosszúvíz 001.
Istvándi 001.
Kaposkeresztúr 001.
Kastélyosdombó 001.
Kára 001.
Kára 001.
Kisberény 001.
Komlósd 001.
Lábod 001.
Miklósi 001.
Nemeskisfalud 001.
Nemeskisfalud 001.
Patca 001.
Pálmajor 001.
Pálmajor 001.
Pálmajor 001.
Porrogszentpál 001.
Porrogszentpál 001.
Potony 001.
Potony 001.
Ráksi 001.
Rinyakovácsi 001.
Rinyakovácsi 001.
Rinyaújlak 001.
Rinyaújnép 001.
Sérsekszőlős 001.
Somogyacsa 001.
Somogyaracs 001.
Somogyaracs 001.
Somogycsicsó 001.
Somogysimonyi 001.
Somogysimonyi 001.
Somogysimonyi 001.
Szilvásszentmárton 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
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SOMOGY 02.
SOMOGY 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
TOLNA 03.
TOLNA 02.
TOLNA 02.
TOLNA 02.
VAS 02.
VAS 01.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 01.
VAS 02.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.

Tótújfalu 001.
Újvárfalva 001.
Darnó 001.
Garbolc 001.
Gyügye 001.
Kishódos 001.
Kishódos 001.
Komlódtótfalu 001.
Komlódtótfalu 001.
Komlódtótfalu 001.
Magosliget 001.
Mátyus 001.
Nagyhódos 001.
Olcsvaapáti 001.
Szamossályi 001.
Tiszarád 001.
Tiszarád 001.
Újkenéz 001.
Zajta 001.
Felsőnyék 001.
Nagykónyi 001.
Varsád 001.
Várong 001.
Chernelházadamonya 001.
Dozmat 001.
Döröske 001.
Egyházashetye 001.
Egyházashetye 001.
Felsőszölnök 001.
Hegyháthodász 001.
Horvátlövő 001.
Iklanberény 001.
Iklanberény 001.
Kemeneskápolna 001.
Kemeneskápolna 001.
Kiszsidány 001.
Köcsk 001.
Lócs 001.
Nagymizdó 001.
Nagytilaj 001.
Nemeskeresztúr 001.
Nemesmedves 001.
Nemesmedves 001.
Orfalu 001.
Őrimagyarósd 001.
Pankasz 001.
Pinkamindszent 001.
Pusztacsó 001.
Sárfimizdó 001.
Szaknyér 001.
Szarvaskend 001.
Szarvaskend 001.
Szergény 001.
Velemér 001.
Bakonyság 001.
Békás 001.
Borszörcsök 001.
Dabrony 001.
Doba 001.
Gic 001.

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
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VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 01.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 02.

Hetyefő 001.
Hetyefő 001.
Iszkáz 001.
Iszkáz 001.
Kerta 001.
Kisberzseny 001.
Kispirit 001.
Kispirit 001.
Kispirit 001.
Kisszőlős 001.
Megyer 001.
Németbánya 001.
Nóráp 001.
Oroszi 001.
Óbudavár 001.
Óbudavár 001.
Öcs 001.
Örvényes 001.
Pápadereske 001.
Pápasalamon 001.
Porva 001.
Porva 001.
Porva 001.
Pula 001.
Pula 001.
Tagyon 001.
Vid 001.
Vid 001.
Vigántpetend 001.
Vilonya 001.
Zalameggyes 001.
Zalaszegvár 001.
Almásháza 001.
Alsószenterzsébet 001.
Baglad 001.
Baglad 001.
Bödeháza 001.
Bödeháza 001.
Bödeháza 001.
Börzönce 001.
Börzönce 001.
Csertalakos 001.
Csöde 001.
Dobronhegy 001.
Döbröce 001.
Dötk 001.
Felsőszenterzsébet 001.
Gáborjánháza 001.
Iborfia 001.
Iborfia 001.
Kallósd 001.
Kálócfa 001.
Kányavár 001.
Kerecseny 001.
Kerecseny 001.
Kerkafalva 001.
Kerkakutas 001.
Kiscsehi 001.
Kistolmács 001.
Kisvásárhely 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
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ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 02.
ZALA 02.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BÉKÉS 04.
BÉKÉS 04.
BÉKÉS 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
CSONGRÁD 04.
FEJÉR 02.
FEJÉR 05.
HAJDÚ-BIHAR 05.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 05.
HEVES 02.
HEVES 02.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 01.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
TOLNA 02.
TOLNA 02.
TOLNA 01.
TOLNA 02.
BARANYA 04.
BÁCS-KISKUN 04.
BÁCS-KISKUN 05.
BÁCS-KISKUN 05.
BÉKÉS 02.
FEJÉR 05.
NÓGRÁD 01.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.

Kisvásárhely 001.
Kozmadombja 001.
Kozmadombja 001.
Külsősárd 001.
Lasztonya 001.
Lendvadedes 001.
Lendvadedes 001.
Muraszemenye 002.
Tilaj 002.
Tilaj 002.
Boldogasszonyfa 002.
Boldogasszonyfa 002.
Kisszentmárton 002.
Sumony 002.
Pusztaottlaka 002.
Pusztaottlaka 002.
Végegyháza 002.
Abaújkér 002.
Királyhegyes 002.
Isztimér 002.
Sárszentágota 002.
Hortobágy 002.
Körösszegapáti 002.
Körösszegapáti 002.
Szerep 002.
Kál 002.
Szúcs 002.
Jászladány 002.
Kőtelek 002.
Tiszabő 002.
Tiszavárkony 002.
Etes 002.
Szuha 002.
Andocs 002.
Gamás 002.
Gamás 002.
Kaposfő 002.
Kőkút 002.
Pusztakovácsi 002.
Pusztakovácsi 002.
Pusztakovácsi 002.
Újvárfalva 002.
Bököny 002.
Nyírgelse 002.
Nyírmihálydi 002.
Piricse 002.
Dalmand 002.
Dalmand 002.
Medina 002.
Mórágy 002.
Boldogasszonyfa 003.
Bugac 003.
Kunfehértó 003.
Kunfehértó 003.
Csabacsűd 003.
Igar 003.
Kazár 003.
Balatonfenyves 003.
Somogyvár 003.
Somogyvár 003.

LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
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SOMOGY 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
TOLNA 02.
ZALA 02.
BÁCS-KISKUN 03.
BUDAPEST 04.
BÉKÉS 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
VESZPRÉM 03.
ZALA 01.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
HAJDÚ-BIHAR 03.
HAJDÚ-BIHAR 03.
HAJDÚ-BIHAR 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
VAS 02.
VAS 02.
VAS 02.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
BÁCS-KISKUN 05.
BÁCS-KISKUN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
HEVES 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
ZALA 02.
BÉKÉS 02.
BÉKÉS 02.
BÉKÉS 02.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
HAJDÚ-BIHAR 06.
VAS 03.
VAS 03.
BARANYA 04.
HAJDÚ-BIHAR 06.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 04.
BÁCS-KISKUN 06.
BÉKÉS 04.
HAJDÚ-BIHAR 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
BÁCS-KISKUN 02.
ZALA 01.
CSONGRÁD 03.
SOMOGY 03.
VAS 03.
PEST 07.
CSONGRÁD 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
FEJÉR 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
CSONGRÁD 03.

Somogyvár 003.
Fábiánháza 003.
Kölesd 003.
Hahót 003.
Harta 004.
Budapest II. kerület 004.
Sarkadkeresztúr 004.
Tiszadob 004.
Tiszaeszlár 004.
Tiszaeszlár 004.
Csabrendek 004.
Zalalövő 005.
Onga 005.
Nyíracsád 005.
Nyírábrány 005.
Nyírábrány 005.
Kunmadaras 005.
Kunmadaras 005.
Sárvár 005.
Sárvár 005.
Sárvár 005.
Csabrendek 005.
Csabrendek 005.
Csabrendek 005.
Mélykút 006.
Mélykút 006.
Onga 006.
Gyöngyös 006.
Ibrány 006.
Tiszalök 006.
Tiszalök 006.
Tiszalök 006.
Zalaszentgrót 007.
Békésszentandrás 007.
Békésszentandrás 007.
Békésszentandrás 007.
Sárospatak 007.
Hajdúdorog 007.
Vasvár 007.
Vasvár 007.
Szentlőrinc 008.
Hajdúböszörmény 008.
Komádi 008.
Komádi 008.
Baja 009.
Tótkomlós 009.
Hajdúhadház 009.
Vásárosnamény 009.
Vásárosnamény 009.
Tiszakécske 010.
Lenti 011.
Szentes 011.
Marcali 012.
Szentgotthárd 013.
Gyömrő 014.
Csongrád 015.
Törökszentmiklós 015.
Sárbogárd 016.
Sárospatak 017.
Szentes 017.

LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
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HAJDÚ-BIHAR 06.
BÁCS-KISKUN 04.
VAS 02.
TOLNA 02.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
CSONGRÁD 03.
BÉKÉS 04.
CSONGRÁD 03.
BÉKÉS 04.
CSONGRÁD 04.
BUDAPEST 11.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02.

Balmazújváros 017.
Kiskunfélegyháza 018.
Sárvár 018.
Dombóvár 021.
Mohács 022.
Mohács 022.
Mohács 022.
Ózd 029.
Szentes 031.
Orosháza 034.
Szentes 034.
Orosháza 037.
Hódmezővásárhely 042.
Budapest IV. kerület 053.
Nyíregyháza 076.
Miskolc 110.

LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

Ezzel a lekérdezéssel ellenőrizhető:
select
VKER, SZAVKOR, PART
from
V_partlistak_2018
where
PART in (
'MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT',
'DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ',
'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM',
'LEHET MÁS A POLITIKA')
and SZAVAZAT = 0

7. Átjelentkezők szavazatainak teljes eltűnése az NVI
rendszerében
Az egyik legszembetűnőbb anomália, hogy az átjelentkezők egyáltalán nincsenek
benne a részvételi adatokban, és a szavazataik nincsenek benne az NVI
rendszerében. 186.048 szavazópolgárról van szó (akik hosszú ideig sorban álltak).
186.048 szavazatról van szó. Ami egyáltalán nincs benne a rendszerben. Ez tény.
Reprodukálható módon kimutatható. Ez a drasztikus hiba egyáltalán nem
bagatelizálható el. Nem azért, mert ez a szavazáson megjelentek 3,3%-a, hanem
azért, mert akkora ordenáré hiba a folyamatban és az informatikai oldalon, hogy azt
egy választáson megengedni nem lehet.
További súlyos probléma, hogy az átjelentkezők szavazatait nem szavazatszámláló
bizottság számolja, hanem a Fidesz delegáltjai. Kizárólag ők. Még ha bele is
számították volna a választásba az átjelentkezőkat, akkor sem lehetne egy ilyen
szavazatszámolásban megbízni.
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg.
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg.
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg.
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg.
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Harta 001. NVI példány:

Az átjelentkezők szavazatai nem jelentek meg sehol. Vagy mind a Német Nemzetiségi listára
került...
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg.
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg.
A példákat lehetne folytatni. Pl. Heréd 002., stb. De miután rájöttünk, hogy ez kivétel nélkül
minden esetben a fenti hiba szerint alakult, így nem folytatjuk a példák felsorolását. Az
átjelentkezők sehol nem jelentek meg. Általános megállapítás, hogy az átjelentkezők
szavazatai nem látszódnak sem a pártlistákon, sem az egyéni jelöltekre adott szavazatok
között. A szavazókörben a zöld borítékokat nem nyithatták fel a szavazatszámlálók, hanem
megtekintés nélkül le kellett adniuk. Mi garantálta tehát, hogy a zöld borítékokat időközben
nem cserélték ki másik zöld borítékokra? Semmi nem garantálta. Élvezhet közbizalmat egy
ilyen választási eljárás?

8. Papír alapú jegyzőkönyvi adatok elemzése
A szavazókörben KÉT jegyzőkönyv készül. X és Y. A jegyzőkönyvön 1. és 2. példányként
szerepelnek a megkülönböztetések. Az X megy a helyi választási irodába, Y megy az NVI-be.
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Y-t akár ki is cserélhették, amikor az NVI-nél adatcserére utaló jelek voltak. Az X példány
már nem megismerhető, mert csak április 11-ig volt megtekinthető a HELYI választási
irodákban. A bizottság tagjai azonban kaptak belőle, le is fényképezték sokan. Az Y-t (vagy
Y2-t) kiadta az NVI szkennelve a pártoknak. Mi ezt nyilvánosságra is hoztuk. De mi
garantálja, hogy Y(2) egyezik X-el? Semmi. Ezért az X-eket is be kell szerezni, nemcsak az
Y-okat, amik Y2-k is lehetnek. Az X az erősebb bizonyító erejű, mivel sokkal nehezebben
kompromittálható a szétszórtsága miatt, mint a központilag beszedett Y példány. Az X
példány elszórva ott van másolatként a bizottsági delegáltaknál. A pártok delegáltjainak
ezeket az X példányokat le kellett adniuk a pártjuknál. Ám ezeknek az X példányoknak a
kiadását megtagadták az ismert ellenzéki pártok a felkérésünkre. A Platón Pártot hülyének
nézve az Y példányra hivatkoztak, hogy minden jegyzőkönyvet kiadott az NVI, és nézzük
azokat. Ezeket az NVI DVD-ket mi is beszereztük, és fel is töltöttük a netre. Amit a DK meg
a Momentum (és mi is) feltöltöttek, az a színjáték része. Az az Y verzió. De nekünk az X
verzió is kellett, hogy megnézzük, hogy egyeznek-e az Y verzióval, hiszen egyezniük kell.
Kiderült, hogy van olyan, ahol NEM egyezik! Ez választási csalás bizonyítására okot adó
körülmény. Ezért heroikus kezdeményezés során egy Facebook kampányban megpróbáltunk
beszerezni minél több X típusú jegyzőkönyvi példányt. Ezek összevetése az NVI által közölt
Y példányokkal még folyamatban van. Ha tudsz ilyen X példányról a környezetedben, küldd
az info@platonpart.hu címre!
Tekintettel arra, hogy az NVI adatbázisába folyamatosan belemódosítottak a választás után
(többek között a polgárok által észlelt hibákat kijavítva) nem zárható ki teljes bizonyossággal,
hogy ezek a hibák rendszerszinten jelen vannak a Nemzeti Választási Rendszerben, csak
éppen a polgárok nem képesek mindet felderíteni. Ennek az lehet az okra, hogy a felderítésre
egyedül a szavazóköri jegyzőkönyvek azon példánya (X) alkalmas, amit a szavazókörben a
helyszínen a szavazatszámláló biztosok is megkaptak vagy lefényképezhettek.
Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy azokban a szavazókörökben, ahol csak a Fidesz
volt jelen, illetve azokban a szavazókörökben, ahol senki nem fényképezte vagy másoltatta le
a jegyzőkönyvek X példányát, a Fidesz nem manipulálta a névjegyzék adatait úgy, ahogy az
neki kedvezett volna.
Fentiek miatt a választás tisztaságába vetett közbizalom alapjaiban rendült meg. Nem
elegendő a kormányoldalon arra hivatkozni, hogy ezek a hibák nem érintették a választás
végeredményét, hiszen olyan tömeges számban jelentkeztek, ami már felösszegezve országos
szinten akár több mandátum sorsát is befolyásolhatja. A Fidesz kétharmada márpedig csak
egy-két mandátumon múlik, tehát éppen az a helyzet, hogy egy-két mandátumom múlik, hogy
a Fidesz teljhatalmat szerez-e az ország és az Alaptörvény felett, vagy nem. Emiatt a kis
jelentőségű helyi ügyek felderítése ls napvilágra kerülése is okot kell, hogy adjon arra, hogy a
választásokat tisztességes és átláthatóbb körülmények között megismételjék. Az MSZP
jelezte, hogy sok esetben a szavazóköri jegyzőkönyvek adatai nem egyeznek az NVI által
közzétett adatokkal. Már ez új választásért kiált. Nem lehet a fáradtságra fogni!
FONTOS: 2725 szavazókörben egyáltalán nem volt ellenzéki jelenlét. Ezekről a helyekről
esélyünk sincs beszerezni a jegyzőkönyvek azon példányát, ami nem az NVI-be ment, hanem
a helyi választási irodába. Mivel nem voltak ellenzéki delegáltak, a helyi Fideszes
delegáltaktól azonnal bekérhette a Fidesz ezeket az X példányokat, és husss, nincs bizonyíték.
Emiatt nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a 2725 szavazókör esetében, ahol csak a
Fidesz volt jelen, a jegyzőkönyvek esetében nem történt egy olyan irányú újraelkészítés, ami
lehetővé tette a kétharmadot. Aki azt állítja, hogy ez a lehetőség teljes bizonyossággal
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kizárható, abból hiányzik a kreativitás. A választás tisztaságába vetett közbizalom
megrendítésére már önmagában ez a körülmény okot ad álláspontunk szerint.
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Gyanúsnak találjuk, hogy a helyi
választási irodák szerint felsőbb
utasítást kaptak, hogy nem
engedhetik meg az érdeklődő
polgároknak, hogy a szavazóköri
jegyzőkönyvek azon példányát,
ami nem az NVI-hez került,
hanem a helyi választási irodába,
lemásolják. Vajon miért rendelte
el a minisztérium, hogy a
jegyzőkönyvek azon példánya,
amikhez az NVI-nek nem volt
közvetlen hozzáférése, ne
kerülhessen nyilvánosságra?

Eset 1
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Eset 2
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Eset 3

Eset 4

Eset 5
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Eset 6

Eset 7
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Eset 8
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9. Érvénytelen szavazatokra irányuló szisztematikus kísérletek
Rengeteg visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a választáson az érvénytelen
szavazatok ls az urnában előidézett számosságbeli anomáliák szisztematikusan kerültek
alkalmazásra több szavazókörben. Az eltérésekkel járó szavazatlevonás a Fideszt alig, az
ellenzéket azonban többszörösen sújtotta.
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Pl. Budapest I. kerület 003. számú szavazókör (-1 a Fidesznek, -7 az ellenzéknek).

A marcali központú Somogy megye 3. számú választókerületének 7. számú
szavazókörében 727 szavazatból 241 egyéni jelölte érkező szavazatot, azaz a voksok
több, mint 33 százalékát érvénytelenítették. Rossz pecsét miatt. Jobbikos győzött
volna. Vajon milyen választási eljárás az, ahol egy rossz pecsét dönti el az emberek
sorsát a következő négy évre?
https://index.hu/belfold/2018/04/13/rossz_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szava
zat_marcaliban_egyebkent_a_jobbikos_jelolt_nyert_volna/
Egyre többen írnak furcsán érvénytelen szavazatokról:

https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/eppen_az_ellenzeki_jeloltekre_le
adott_szavazatok_lettek_ervenytelenek/

56/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

Nehezen képzeljük el, hogy például egy vállalat könyvelési osztályán ilyen
tévedéseket vétsen valaki. Ennek ellenére a hibázást az NVI a határozatával
jóváhagyta, mondván, hogy a szavazatszámláló bizottság tévedett. Aham. Tehát ha
hülyékre bízom egy választás lebonyolítását, akkor meg tudom nyerni a választást,
mert véletlenül pont olyan hibákat fognak véteni, ami a kormánypártokat csak aligalig érinti, az ellenzéket pedig sokszorosan sújtja. Mi ezen a vérlázító eljáráson
robbanáspontig fel vagyunk háborodva. Te?
Elfogadhatatlan az az érv, hogy ezek a hibák egy-egy választókerületben nem
lényegesek. Hatásuk ugyanis országosan már akkora felösszegezve, hogy az a
pártlistákon már komoly eltéréseket okozhat. Ezért elfogadhatatlan az a magyarázat,
hogy mindenütt csak kisebb szabálytalanságok voltak, hiszen országos szinten egy
ordenáré nagy szabálytalanságcirkusznak tűnik a választás.

Ilyen emberekre kutyát sem bízna az ember. Rájuk bízzuk hát a demokráciát?
http://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/11/faradtsag_szavazatszamlalo_hiba
_ellenzeki_szavazat/
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10. Nemzetiségiek kétszeres szavazásai

11. Adat inkonzisztenciák, üres szavazólapok
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Időközben ezt a hibát javították a bejelentő szerint. Ez azonban felvet egy súlyos
kérdést: hogyan lehetséges egy zártláncú informatikai rendszerben itt is ott is
manuális javításokat eszközölni? Vajon alkalmas egy ilyen rendszer választási eljárás
lebonyolítására? Álláspontunk szerint egyáltalán nem alkalmas.
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A fenti esethez fűzött saját véleményünk: ha a szavazatszámlálás előtt még öt üres
szavazólap volt, a végére viszont csak egy maradt, akkor a legvalószínűbb
forgatókönyv a véleményünk szerint, hogy a szavazatszámláló bizottság valamelyik
tagja időközben kitölthette az üres szavazólapokat. Amennyiben ez az eset nem
egyedi, akkor itt súlyos problémával állunk szemben. A találgatásokba nem mennénk
bele (pl. eltűnő tintás toll adása a szavazóknak, majd a szavazatszámláló
hüvelykujjára húzott észrevétlen kék X-pecsét, stb.), de belátható, hogy ha ügyesen
végezték az ilyen jellegű szavazólap-újrahasznosítást a szavazatszámláló biztosok,
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akkor 10.200 szavazókörből több tízezer hamis szavazat is előállhatott potenciálisan.
A szükséges feljelentést az ügyben megtesszük.

12. Jelentős késlekedés a telefonos bediktálás során

13. Az urnák védelmének hiánya

Konkrét esetben kiderült, hogy az urnán lévő plomba egyszerűen felnyitható volt. Ha ez több
urnára is igaz, akkor urnák sokaságában cserélhették ki a szavazólapokat időközben, miután
az ellenzéki felügyelet megszűnt.
------- Forwarded Message -------Subject:Re: szavazatok
Date:Fri, 13 Apr 2018 11:42:53 +0200
From:*******************@gmail.com>
To:Platón Párt <info@platonpart.hu>
Sajnos nem tudom visszakérni a jegyzőkönyveket.
3 észrevételem volt, ami korábbi választások alkalmával nem.
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1., 10:48 perckor sms-t kaptam a Jobbiktól, hogy összeomlott a rendszer, kérnek
részvételi adatokat. Ez köztudott.
2., 19 órakor az urnák nyitásakor vettem észre, hogy a plombák (kötegelő szalag
elvű... csatolok egy internetről lementett fotót) akadály nélkül széthúzhatóak,
vagyis bármikor nap közben ki lehetett volna venni belőle a szavazatokat.
Régebben papírból készült urnákat használtunk, amit szalaggal kellett
összefűzni, a szalagokat a dobozhoz ragasztani, a ragasztópapírt mindenkinek
aláírni. Most semmit sem kellett aláírni.
Megjegyzem, hogy a mi körzetünkben nem fordult elő semmiféle manipuláció,
végig nagyon figyeltem.
3., 20.37 perckor a jegyzőkönyv vezető a ceruzával kitöltött jegyzőkönyvek
adatait telefonon bediktálta valakinek, aki azt válaszolta neki, hogy még ne
töltse ki a végleges jegyzőkönyveket tintával, majd csak ha visszaszóltak. Ez kb
40 perc múlva történt meg.
(Zárójelben jegyzem csak meg, hogy oly nagy volt a bizalom irányomban, hogy
senki nem kérdőjelezte meg, hogy az általam összeszámolt adatok helyesek e,
pontosan diktálom e be a jegyzőkönyv vezetőnek.)
Ezek az észrevételek nem egyediek, valószínűleg mindenütt így történt, így ha
bíróságon tanuskodni kellene valamiről, örülnék, ha másvalaki tenné ezt meg.
Köszönöm az áldozatos munkájukat, sok sikert kívánok!
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Jól nézzük meg ezt a képet! A 2018-as választás szimbóluma ez. Az igazi
Németh Szilárd féle országvédelem. A megtestesült biztonság.
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Az urnák vonalkódjai több esetben nem voltak sorfolytonosak, és kimaradt több
vonalkód több szavazókörben is.
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Az eseteket még lehetne sorolni, mert nagyon sok szavazókörben ez történt. Hol
lehetnek a hiányzó sorszámú vonalkódok? Megfigyelésünk szerint mindig két
sorszám hiányzott, ahol fennállt ez az eset.

14. Az NVI rendszerébe történő utólagos manuális
beavatkozások
Megállapítható, hogy az NVR nem zárt informatikai rendszer. A rendszerben még a 100%-os
feldolgozottsági szint bejelentése után is történt jelentős változtatások:
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Csak kevesen látják és kevesen értik meg, hogy az NVI adatbázisába történő utólagos
manuális beavatkozások önmagukban hiteltelenné teszik a választást. Egy informatikai
rendszer ugyanis csak akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a CIA-triád nevű elv teljesül rá:
titkosság, integritás, elérhetőség. A választás során ennek a biztonságtechnikai háromszögnek
mindhárom pillére megsérült. Azzal, hogy manuálisan be tudnak avatkozni kívülről az
adatokba, ÓRIÁSI jelentősége van. Véleményünk szerint az történt, hogy az ellenzék (MSZPP) segítségével a Fidesz begyűjtötte az ismert hibákat (pl. ujraszamolas.hu), és a naiv emberek
által itt bejelentett ellentmondásokat gyorsan javították az NVI adatbázisában, hogy egy
jogorvoslati eljárás során ne lehessen rájuk hivatkozni. Ennek az a káros mellékhatása, hogy a
nem észlelt hibák viszonyt a rendszerben fognak maradni.
Tűrhetetlen, hogy egy választási rendszerbe utólag, hibajavítás címszóval bele tudnak
módosítani. Ez felér egy beismerő vallomással. Bármit meg tudtak módosítani az
adatbázisban, amit csak akartak. Bűncselekmény történhetett.
Amennyiben az NVI választási rendszere nem tudja ellátni a funkcióját, akkor nem
használható arra, hogy a választási eljárást kiszolgálja. Volt rá több év, hogy teszteljék, stb.
Ha a szavazás után bármit lehet benne manuálisan is módosítani, akkor megbízhatatlan az
egész rendszer. Ha ugyanis a nép nem veszi észre bizonyos esetekben a csalást, akkor a
rendszerben úgy hagyhatják. Ha pedig a nép észreveszi a csalást, és jelenti az MSZP-P-nek,
akkor az ottani beépített ember leadja a drótot a Fidesznek, és már kis is húzták az ellenség
méregfogát. Kijátszottuk az adu ászt egy tök alsóra.
Javasoljuk követelni mindenki által, hogy az NVI rendszerének funkcionális alkalmatlanságát
kimondassuk a bírósággal.
A html fájlok generálásának inkonzisztenciái
Az NVI webes portálján a html fájlok nem egy generátor interfészből származnak. Bizonyos
fájlok más HTML struktúrával rendelkeznek, mint a többi. Ez arra utal, hogy az egye HTML
fájlokat más-más módon, talán más programmal vagy más interfészből generálhatták ki:
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Napról-napra kellett a Parser szoftverünket frissíteni, mert alatta az NVI rendszert közben
folyamatosan fejlesztették és módosították, így a pár nappal korábbi fájlok struktúrája
megváltozott.

Nyilvánvaló módon ezek az eltérések a weben is láthatóak:
Egyik típusú HTML fájl:
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Másik típusú HTML fájl:

Közvetlen adatbázis módosítások
2018.04.10. és 2018.04.15. között az alábbi pártlistás módosításokat hajtotta végre valaki az
NVI adatbázisában. Ezek a polgárok által jelzett hibák voltak, amik az X típusú szavazóköri
jegyzőkönyvekkel történő összevetésből derültek ki. Nem zárható ki teljes bizonyossággal,
hogy nem maradt több olyan eset az adatbázisban, ami hasonlóan az ellenzéknek kedvezőtlen,
és a Fidesznek kedvez.
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select
mirror0410.SZAVKOR,
mirror0410.PART,
mirror0410.SZAVAZAT,
mirror0415.SZAVAZAT
from
partlistak_2018 mirror0410
join partlistak_0415 mirror0415 on
mirror0410.VKER = mirror0415.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0415.SZAVKOR and
mirror0410.PART = mirror0415.PART
where mirror0410.SZAVAZAT <> mirror0415.SZAVAZAT
Egyéni jelöltek esetében:

select
mirror0410.SZAVKOR,
mirror0410.PART,
mirror0410.JELOLT,
mirror0410.SZAVAZAT,
mirror0415.SZAVAZAT
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from
jeloltek_2018 mirror0410
join jeloltek_0415 mirror0415 on
mirror0410.VKER = mirror0415.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0415.SZAVKOR and
mirror0410.PART = mirror0415.PART and
mirror0410.JELOLT = mirror0415.JELOLT
where mirror0410.SZAVAZAT <> mirror0415.SZAVAZAT

Ezek az utólagos módosítások nyilvánvalóvá teszik, hogy hátulról a szavazás után vagy
közben azt módosítottak a rendszerben, amit csak akartak. Figyelembe véve, hogy 2725
szavazókörben nem volt jelen ellenzéki párt, ez felettébb problémás egy választási rendszer
esetében, ahol tudjuk, hogy majdnem minden közjogi méltóság már a Fidesz zsebében van.
A 2018.04.10 versus 2018.04.15. adattükrözések elemzésével az is megállapítható, hogy az
átjelentkezők szavazatai nincsenek benne továbbra sem az adatbázisban, azaz a hivatalos
eredmények nem vették figyelembe az átjelentkezők szavazatait, ami több, mint 186.000
szavazat.
A levélben leadott szavazatok esetében nem ismerjük, hogy milyen eljárási garanciák voltak a
szavazatszámlálásra vonatkozóan. Mi gátolta meg, hogy úgy manipulálják a szavazólapok
vagy a szavazatszámlálás kimenetelét, ahogy akarták? A Fidesz külföldi támogatottságának
túlsúlya ismert, de ekkora különbség az nagyon nagynak tűnik. A második párt (LMP) és a
Fidesz szavazatainak arány 0,9%, ami belföldön a Jobbik esetében 43% (ahol volt ellenzék),
és 36% (ahol csak a Fidesz volt jelen).
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15. Az NVI rendszer leállásának potenciális okai

Így:

És már jötTEK is az NVI-be...
Azzal, hogy a választái informatikai rendszer leállt, majd újra elérhetővé válása után
szignifikáns szavazatcsökkenést mutatott, miközben a TEK megszállta az NVI
épületét, már önmagában megalapozza a választás tisztességtelenségének gyanúját.
Elvesztette ugyanis a nyilvánosság a folyamatos, percről perce történő monitorozás
lehetőségét, amivel a nemzet közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjoga
sértült. A CIA triád minden elemének megsértése pedig ilyen esetekben büntetőjogi
következményekkel kell, hogy járjon, ha ennek ténye bebizonyosodik.
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Álláspontunk szerint elfogadhatatlan magyarázat az NVI épületének készenléti
rendőrséggel való körbevétele arra hivatkozva, hogy a webszerver túlterhetség miatt
leállt. A webszerverek nyilvánvalóan nem az NVI épületében voltak, így az oda
történő hatósági kiszállás más célt szolgálhatott. A mi feltételezésünk a következő:
Az informatikai leállás ideéig az NVI zárt rendszerében minden bizonnyal a valós
adatok voltak megtalálhatóak. Az NVI munkatársai a szavazás napján már reggeltől
láthatták a napközbeni pártlistás és egyéni szavazati adatokat, ám azokat nem
oszthatták meg senkivel, amíg nem zárult a szavazás, hiszen az információk ilyen
megosztása a kampánycsend megsértése lett volna.
Az NVI magyarázata az informatikai leállásra szakmai nonszensz. Állításuk szerint
csak a webszerver állt le. Az NVI valasztas.hu oldalán a weben található HTML fájlok
elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a webes réteg és az adatbázis réteg
hermetikusan izolált volt. A valasztas.hu portál nem egy dinamikus weboldal. Azaz
nem közvetlen adatbázis kapcsolattal rendelkezik. Hanem egy offline, az adatbázisból
kigenerált statikus állomány. Ez azért van így, hogy ha rosszindulatú hackerek
megpróbálják feltörni a weboldalt, akkor az adatbázis réteghez ne férjenek hozzá.
Emiatt az adatbázis réteget képviselő adatbázis szerver, ahová a szavazóköri adatok
befolytak, egy teljesen más hálózaton volt, izolálva a webszervertől.
A részvételi adatok drasztikus visszaesése mögött az állhat, hogy lecserélték az NVI
adatbázis rétegét, és az azt kiszolgáló interfészt, és az átjelentkezők adatait egy az
egyben kicsatornázták belőle. Soha korábban nem volt tapasztalható egyik
választáson sem, hogy a részvételi adatok ennyire visszaestek volna. A hibázásra
fogott magyarázat azért szakmai nonszensz, mert a természetes hibázások nem
szisztematikusan egy oldalra történnek (lefelé), hanem lefelé is és felfelé is, így azok
kiátlagolják egymást.
A bőkkenő ott lehetett, hogy az NVI munkatársait el kellett hallgattatni, hiszen ők
láthatták a napközbeni részadatokat, amit mások nem. Ha nem állítja le őket a
Fidesz, akkor az NVI munkatársak elkezdhettek volna problémázni. Véleményünk
szerint a készenléti rendőrségi megszállás azért történt, mert egy kormánydelegált
besétált a Nemzeti Választási Iroda épületébe, és nemzetbiztonsági, TEK meg
mindenféle igazolványok felmutatásával az őröket szalutálásra parancsolva besétált a
Nemzeti Választási Bizottság termébe. Ott előadta, hogy SOROS, államtitok,
nemzetbiztonsági kockázat, és az NVI tagjai máris meg voltak regulázva. Ha ugyanis
bármit kikotyognak, akkor államtitok megsértése miatt mennek a börtönbe.
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Álláspontunk szerint az NVI informatikai rendszere körüli bizonytalanság már akkor is
nyomós okot kell, hogy adjon egy új választás megtartására, ha valójában semmi
sem történt. A bizonytalanság és az emberek kételyek között tartása azonban
megtörtént, és ez egy tisztességes demokráciában nem járhat következmények
nélkül. Szeretnénk megértetni veled, hogy a történtek józan ember számára
tűrhetetlenek.

16. Abszurd propaganda kísérletek a kedélyek hűtésére

...miközben az NVI-től származó hivatalos adatokból tudjuk, hogy kb. 2700
szavazókörben kizárólag a Fidesz volt jelen.

17. Mások jelezték
Jelige: Az alábbi jelentéseket küldő Facebook felhasználók mind utolérhetőek és
tanúként idézhetőek egy büntetőperben. Természetesen mi csak egy legitim
hatalommal működnénk közre egy ilyen kérdésben.
Összefoglaló arról, amit a gondolkozó ember nem zárhat ki teljes bizonyossággal.
http://valasztasutan.blogspot.ch/2018/04/valasztasi-csalas-131-pontbanegy.html?m=1
Informatikus véleménye:
https://olkt.hu/egy-informatikus-telefonalt-a-klubradioba-hogy-valasztasi-csalastortenik-hangfelvetel/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclyp.it%2Fsrtiq1qm&h=ATNQEnmjDKj0QbAhCdDwMJ0bxBKJCON4DUvYOAND_F4xGYAljnOA8LQ_GmbhHBWbm8p
QVyif5TG_c4hx3DSCYaMuTKw5vxfT1aLfOlniJSa4lps2hQ
https://olkt.hu/egy-informatikus-telefonalt-a-klubradioba-hogy-valasztasi-csalas-tortenikhangfelvetel/
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https://clyp.it/srtiq1qm
https://www.youtube.com/watch?v=OzkF0YpzaHA
https://www.youtube.com/watch?v=Y5qEURpu3Pw&feature=youtu.be
Kevésbé tájékozottak Fideszre való szavazásának nyílt buzdítása
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1677240889024016&id=10000214362
9709
Zoltán Halla
Magyarországon Választás volt?
Vagy valami más. Egy Tolna megyei kis faluban voltam bizottsági tag a választás alatt.
Vidám hangulat jó fej emberek. Egy jó ideig rendben is ment minden. Fantasztikus
mennyiségben jöttek a szavazni vágyó emberek, minden megy rendben. És olyan történ amire
hirtelen felkaptam a fejem. Kénytelen voltam közbeszólni. Jött egy vidám társaság, akiken
lehetett érezni hogy nem nagyon szomjasak de elég harsányak. Ezzel még semmi baj nem is
lett volna, ha a mögöttük levő ember nyáját terelő mozdulattal nem tereli őket beljebb és
irányítja őket hogy mennyetek és szavazzatok a fideszre. BENN A SZAVAZÓ TERMBEN.
Mondtam neki azt azonnal hagyja abba. És menjen ki. A társaságnak mondtam menjetek
szavazni akire akartok. Mire a válasz . Idézem : de nekünk azt mondták hogy a fideszre kell.
Csak lestem. Így megy ? Ez a tiszta korrekt választás?
Idéző jelbe tett irányító személy még többször is ment és saját autójával hordta oda őket csak
már kinn az utcán igazította őket el hogy mit kell benn csinálni és kire kell szavazni. Jó idő
révén nyitva volt az ablak én pont néztem ki rajta úgy elég jól hallottam mivel ők se voltak túl
halkak. Nagyon zavart hogy tehetetlen vagyok ilyenkor. Ugyan ez az ember még több
fordulót is tett, amit az ablakon keresztül lehetett látni és hallani. A többiek észre se vették
hogy mit figyelek. Csak az első incidens után kérdezték hogy mi volt mért küldtem ki az
illetőt. Elmondtam majd egy pillanatra döbbent csönd még a fideszes delegált részéről is.
Sajnos a választás alatt többször is találkoztam olyan írni olvasni nem tudó emberrel . akivel
be kellett menni segíteni aki azért szavazott a kormány pártra mert azt mondták neki hogy arra
kell. Több beszélgetésnek fül tanúja voltam akaratlanul is hogy azért hozták föl őket hogy
szavazzanak a fideszre. Kijövet az egyik ilyen embertől aki nem rejtette véka alá hogy mre
ixelt megkérdeztem tudja e mire voksolt. A válasz döbbenetes volt. Nem , de azt mondták
neki hogy azt kell tenni. Erre már köpni nyelni nem tudtam. Kicsit undorodva az egésztől
feltettem magamnak a kérdést: Ez a tiszta politikailag korrekt választás? Ha egyedül vagyok
biztos köpök egy nagyot. Ilyen embereket , akik azt sem tudják miről van szó , írni olvasni
nem tudnak, és még ittasak is (gondolom némelyiknél ez volt a fizető ill vesztegető eszköz)
beterelt szavazóbirka nyájként döntsenek a sorsomról. Igen sajnos sikerült nekik. Nagyon nem
kevés százalékkal járultak a fidesz "sikeréhez". Nagyon gusztustalannak tartom az ilyen
megoldást. Valószínű hogy nyert volna a fidesz csalás nélkül is de akkor legalább tudtam
volna nekik gratulálni. Figyeltem és néztem , és figyeltem !!!
Tudatosan szűrtem ki azokat az egyéneket akiket bármily módon írányított szavazat leadásra
küldtek be . Ott ahol én voltam a fideszre szavazók kb. 35 százalékát tehették ki. A végső
számok ismerete után nem is hangoztattam hanem magamban elraktároztam , de most
kikivánkozott. Mindezek után már simán elhittem ami szomszédos faluban történt hogy
kisbusszal hordták be a pusztákon élő embereket és ők is terelt nyájként viselkedtek a gazda
szavára. Bár ezt a részét csak olvastam de a tapasztaltak alapján nem volt kétségem az felől
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hogy igaz. Valójában nem ezekre az egyszerűbb világképpel rendelkező emberekre haragszok
, hanem azokra a gusztustalan undorító férgekre akik ezt irányították és kihasználták őket. A
java részét ismerem és tudom hogy maguktól nem jöttek volna el szavazni. Lehet hogy nem
lett volna ilyen magas a részvételi arány , de jobban visszaadta volna a valóságot. Sajnálom
azokat az embereket akik a szívük jogán választották ezt az érdekes társaságot. De mégis őket
el tudom fogadni hogy kire szavaztak és tiszteletben is tartom ezt. Nekik ez jó , ám legyen.
Nem is szólom meg őket. De ez a beterelt nem túl bonyolult emberek , nem veszik sajnos
észre hogy őket kihasználták. És mint eddíg ezután is szarnak a fejükre magasból. Néha
irigylem őket semmi ilyen nem zavarja őket , és élik napról napra egyszerű kis életüket. A
végeredmény ismeretében is nyert volna a fidesz , de nem ennyire. Higgyétek el , nem érték
volna el az 50 százalékot sem. De azt legalább becsülettel tették volna. Nem az bosszant hogy
nyert a fidesz (legfeljebb nem örülök) hanem az ahogyan tette. Tényleg volt nekik egy két jó
dolguk amit el kell ismerni( lehetett volna olcsóbban is). De ezekket teljesen beárnyékolják a
többi dolgaik ( korrupció ,lopás , vesztegetés stb.) Hogy valakik stadionokat építenek horror
pénzekért és néha lábbal labdát gurítanak , AZ NEM EGYENLŐ A SPORTSZERŰSÉGGEL.
Hogyha ez e tisztességes , csalás nélküli szavazás , akkor én valószínű hogy fogalom
zavarban élek , és újra kell értelmeznem a szavak jelentését. Köszönöm a ha elolvassátok.
Lehet hogy kapok hideget meleget ez miatt, de sajnos az a VALÓSÁG. És félek hogy ezeket
a plusz kiadásokat ami erre elment , a népesség az a rétege fogja megszenvedni akik termelő
munkával eltartják ezt az országot a minimál bér környékén. . Mégegyszer köszönöm a valaki
végigolvassa.
április 10., 0:40 · Nyilvános

Az ellenzék is benne van?
A Platón Párt felkérte a nagyobb ellenzéki pártokat, hogy hozzák nyilvánosságra a
szavazóköri jegyzőkönyvek X verzióit (tehát amiket a szavazóbiztosok kaptak, nem
pedig azt, ami az NVI-hez került). Mind elzárkózott a kérésünk elől, és csak az NVIs
jegyzőkönyveket voltak hajlandóak publikálni.
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Eltűnő eredeti jegyzőkönyvek:

Álláspontunk szerint nem zárható ki az sem, hogy az eredmények kései bejelentéséig
terjedő időben az ellenzéki pártok (pl. az MSZP az ujraszamolas.hu hibabejelentő
oldalával) azért keltették a hibakeresés látszatát, hogy ezzel a polgárokat arra
sarkallják, hogy az általuk észlelt hibákat jelezzék nekik. Ezt követően informális
csatornákon keresztül az észlelt hibákat az NVI (Fidesz) megkaphatta, és javíthatta
ezeket az ismert hibákat. Így ezek többé már nem képezhetik jogorvoslat alapját. A
nem észlelt hibák pedig benne maradnak az NVI rendszerében. Elgondolkodtató az
ellenzéki pártok szerepe ebben a politikai cirkuszban. Nem az volt az érdeke az egész
politikai elitnek (beleértve a Fideszt és az ellenzéket is), hogy közösen 2/3 alá
tereljék a magyarokat, hogy innentől kezdve bármit meg tudjanak tenni, és el tudják
taposni a jogállamért küzdő szervezetek csíráját is?
Nem lehet, hogy az NVI által kiadott Y jegyzőkönyvek, amiknek a tanulmányozására
az ellenzéki pártok is biztattak, csak egy red herring? Elterelés? Hogy addig se tudj
okos elemzéseket végezni, hanem olyanon csámcsogj, amiről tudják, hogy nincs
benne hiba?
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Az MSZP több szempontból is

gyanús...
Szavazatok eltűnése
https://olkt.hu/rendkivuli-hir-tenyfeltaras-tobb-mint-700-szavazokorben-tablazat/
Csökkenő részvételi adatok, holott Kaposvár példáján láttuk, hogy a részvétel a
záráshoz közeledve megugrott.
https://444.hu/2018/04/09/hova-tunt-27108-valaszto
Események potenciális lezajlására irányuló kísérlet:
https://www.facebook.com/aneninen.shadowdance/posts/1772159966140393

András Kéri
április 9., 20:12 ·
OSZTANDÓ POSZT! – Visszatérve az (1) pontra, megkísérlem rekonstruálni az
eseményeket. (Vagy az idővonalamról oszthatod, vagy ha csoportban találtad, copy/paste.)
Nem mondom, hogy minden esemény bizonyosan így történt, viszont ez látszik a
legesélyesebb forgatókönyvnek.
Három szinten zajlott a választási csalás.
Az ELSŐ SZINT, ami papíron nem számít csalásnak, maga a kampány folyamata. Ennek
látványos részei voltak pl. a média részrehajlása, a plakátrongálások, a kormány kizárólag
ellenségkeresésre épülő retorikája. Külön figyelmet érdemel a határon túli magyarok
szavazásának "megkönnyítése", míg a kivándoroltakénak a megnezehítése. Ezeket igazolja az
EBESZ jelentése is.
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A kevésbé látványos részei voltak a postaládákba kézbesített névtelen lejárató szórólapok, a
call-center jellegű telefonhívások.
Szintén az első szinthez tartozik még valami: a pártok megegyezésre való viszonylagos
képtelensége. Pár név és történet már igazolni látszik azt, hogy a fidesznek mindenütt voltak
"beépített emberei" (lásd pl. a Schiffer-ügy.) Ezt teljes mélységében azonban a pártok tudják
(és nekik is kell) felderíteni.
________
A MÁSODIK SZINTet képezik a várható választási csalások. Több körzetből is kaptunk
híreket, hogy kategorikusan közölték, TILOS leragasztani a borítékokat! Kép-, és interjú és
készült arról, hogy buszoztatták a szavazókat a környező országokból. Szintén dokumentáltak
szavazatvásárlási kísérleteket.
Szintén ide tartoznak azok a trükkök, amelyek közé tartozik, hogy egyes szavazókörzeteket
később nyitottak meg, másokat előbb zártak be.
Ezen a ponton meg kell állnunk egy pillanatra.
Az ELSŐ fázis legfontosabb feladata volt, hogy az ellenzék ne kapjon hangot, ne legyen
hiteles – és hogy az érdeklődés minél alacsonyabb legyen a szavazás iránt.
A MÁSODIK legfontosabb feladata volt biztosítani a győzelmet abban az esetben, ha az első
fázis működik.
A nép azonban ennek ellenére nagy szavazósági hajlandóságot mutatott, és a pártok
együttműködésének hiányát kompenzálta a taktikai szavazás intézményével.
________
A HARMADIK SZINT volt az a tartalék terv, amelyet tapasztaltunk.
Rövid idő alatt kiderült, a részvételi arány rekordot dönt. 11:00-kor minden jel arra utalt, hogy
az 70% felett fog tetőzni. Minden előzetes becslés azt sugallta, ilyen részvétel mellett a fidesz
akár az abszolút többséget is elveszítheti.
Valószínűleg ekkorra tehető az NVI oldalának lehalása. (Egyes források ezt korábbra teszik.)
Ez alapozta meg a későbbi eseményeket.
15:00-ig az események a normális mederben folynak. Aki járt az utcán, nézett videókat,
olvasta az internetet, tapasztalhatta: az emberek egymást buzdítják a szavazásra, lelkesedés,
remény, később (a részvételi arány miatt) eufória uralkodott. Röviden: kormányváltó hangulat
volt!
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15:00-re tehető két esemény. Egyrészt, készenléti rendőrök indulnak el Budapest felé.
(Többen megkérdezik, miért, ám a legjobb válasznak az tűnik, félnek a bukástól.) Másrészt, a
fidesz válságstábot hív össze. (Ekkor azt hiszi mindenki, most kezdődik a buszoztatás, a
láncszavazás, stb.)
A valóságban feltehetőleg ekkor döntenek a harmadik szint életbe léptetéséről.
(Közben Orbán Viktor a hírek szerint kórházba kerül. Hogy ebből mi igaz, nem volt még
időm utána nézni.)
Az első meglepetésre kevesen figyelnek. 17:00-re lelassul a szavazás üteme. A korábbi
rekordot már "csak" magas részvétel váltja fel. Többen is posztolják, emberek, menjetek
szavazni!
Az utolsó, 18:30-as adat még kisebb növekményt mutat. Ekkor tűnik először lehetségesnek,
hogy nem lesz 70% a részvétel.
Innentől jön az igazi trükk.
Eljön a 19:00, és mindenki az átjelentkezők szavazóhelyeire figyel. Ott több órás sorok
alakulnak ki, s az általános kérdéssé az lép elő: miért nem lehetett ezt megszervezni!
A valóságban ez már a harmadik szint "vörös heringje" (figyelemelterelése) volt.
Elhangzik, amíg nem zárul le a szavazás, nem szabad részeredményeket mondani.
EZZEL SZEMBEN: ma 19:37-kor hangzott el a Hír TV-n: NINCS olyan törvény, hogy nem
lehet nyilvánosságra hozni este 7 után a részeredményeket, ha még valahol tart a szavazás!!!
Történik e ponton még valami nagyon fontos. (Ebből azonosítottam, hogy mikor csaltak.)
Nyilatkoznak a pártok vezetői, illetve a szóvivők. Az ellenzékiek BIZAKODÓAK, a kormány
ÓVATOS.
A két legfontosabb szereplő egyike Gyurcsány, aki (a kígyók kígyóznak mellett) két fontos
dolgot közöl. (1) Ez a kormány megérdemelte a bukást, (2) birtokában vannak a delegáltjaik
becslései, ám egyelőre etikátlan lenne felfedni őket.
A másik a fidesz szóvivője. Ő azt mondja: az abszolút többség megvan, onnantól minden
egyes mandátum ajándék!
Figyelem! Ha a delegáltak becslései kétharmad közeli eredményt mutattak volna, NEM ezek a
nyilatkozatok születnek!!!
Ezalatt mindenki a még nyitva tartó szavazóhelyekre figyel. (Megjegyezném, rengeteg a
fiatal, nemcsak itt, hanem az egész választáson. Minden kutatás alapján a fidesz messze nem a
legnépszerűbb párt a fiatalok között!)
Nagyjából 10:00 után jön két érdekesség. Az egyik, hogy Kész nem nyert (! senki sem érti, ez
hogy lehet), a másik, hogy a fideszesek hirtelen magabiztossá válnak.
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Az első, közel végleges eredmény kb. 22:30-kor kerül ki. Ez pedig kétharmados fidesztöbbséget mutat! Érdemes visszanézni, mennyire másképp nyilatkoztak az este korábbi
részében a pártok, mint most!!!
Felhívnám a figyelmet még valamire. Felvetődik a kérdés, miért nem kiáltottak a pártok
azonnal csalást és miért nem kezdett el azonnal lázongani a nép. Nos, az eredmény mindenkit
lesokkolt, és senki sem tudott vele mit kezdeni. (Hogy a fidesz felkészült a zavargásokra, azt
igazolják a Budapestre vezényelt készenlétisek.)
Az általános letargiához emlékezni kell arra, hogy még a legpesszimistább becslés is
maximum (!) 58%-os fidesz-többséggel számolt. (Az optimisták 50% alatti eredményekkel.)
Ami történt, arra senki sem számított. (Nem mellesleg, egy felelősségteljes politikus nem
kiálthat minden bizonyíték nélkül csalást. Egy hozzám hasonló kivülálló viszont igen.)
Nagyjából egy percen belül posztoltam, hogy az eredmény nem lehetséges. Az ezt követő
húsz percben érkeznek meg az első, csalásra utaló jelek.
A legfontosabbak közé tartoznak azok a fájlok, amelyek megmutatják: 18:30-kor magasabb
volt a részvétel, mint 19:00-kor! (A teljes adatcsomagból még más érdekes dolgok is
kiderülnek. Elterjedt az a kép is, ahol az összes szavazók száma változott meg...)
A másik a vitatott hitelességű chat-üzenet, amely szerint az NVI rendszere működik, épp írják
át benne az adatokat, és a fidesz 24%-ot ért el. (Személyes véleményem: az üzenet maga
hiteles, a név viszont kamu, mert a szerző nem merte vállalni a kilétét.)
Már ma került ki Lukácsi Krisztina leírása, mely bemutatja, mi történt a szavazókörzetében a
zárás körüli időszakban. (Ezt már többen megosztották.) Tudtommal más szavazóbiztosok is
megszólaltak, ezeket az anyagokat még nem találtam meg.
Minden jel arra utal tehát, hogy a HARMADIK SZINTje a csalásnak voltaképp zárás után
történt, mégpedig vagy akkor, amikor az adatokat gépre vitték, vagy akkor, amikor azok már
digitális formában voltak. (A friss hírek alapján a 2010-es szoftvert indították el, ami az
utóbbit valószínűsíti.) Ezt igazolja az NVI oldalának anomáliái, a szavazóbiztos története, a
szóvivők nyilatkozata, a készenléti rendőrök Budapestre vezénylése. Közvetett bizonyíték a
közhangulat és a közvélemény-kutatások közötti kiáltó eltérés.
A történet láthatólag nem itt ér véget. Gyurcsány nemrég bejelentette, újraszámoltatják a
szavazatokat, és egyre többen beszélnek arról, hogy választási csalás történt.
Ha bárkinek bármi kiegészíteni valója van, szóljon!

1.
2.
3.
4.

EGYÉRTELMŰ CSALÁSRA UTALÓ PONTOK
Szavazatok eltűnése és részvételi arány csökkenés a 18:30 és 19:00 között
publikált eredmények között
Választási adatok és eredmények szándékos visszatartása (alkotmányellenes)
Több helyen a szavazatszámláló bizottság egyes tagjait nem engedték oda a
szavazás elektronikus rögzítéséhez (ez törvénybe ütközik)
Ellenzéki listás szavazatok nullázódása (Az NVI hivatalos megerősítésével):
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5. Ellenzéki listás szavazatok kamupártokhoz való kerülése
EGYÉRTELMŰ, KÖZPONTI CSALÁSRA UTALÓ JELEK
Szavazatok eltűnése és részvételi arány csökkenés a 18:30 és 19:00 között
publikált eredmények között:

HIVATALOS NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA ERERDMÉNYEK 18:30kor:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/napo7.html

Ugyanez 19:00kor:

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/napo8.html
Tehát több, mint 80.000 szavazat tűnt el. Időarányosan lebontva a szokásos
magyarázat (tévesztése) egyáltalán nem reális, mert kapkodva gyorsan kellett volna
ehhez a hibákat vételi.

Ugyanez Hírportálokról:

https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/09/a_fidesz_nagy_gyozelmenek_ma
snapja/miert_mutat_kevesebb_szavazot_a_vasarnap_esti_hetes_adat_mint_a_fel_he
tes/
https://24.hu/belfold/2018/04/09/fel-hetkor-6813-hetkor-6708-szazalek-volt-areszveteli-arany-hogy/
Az NVI Magyarázata erre (emberi fáradság??) https://merce.hu/2018/04/09/nviazert-lett-kisebb-a-vegleges-reszvetel-mint-korabban-mert-a-szavazatszamlalokelfaradtak-a-strigulazasban/
Tóth Zoltán, választási szakértő egyértelműen, több pontban is
megerősítette a csalást:
https://hirtv.hu/egyenesen/68-67-66-2459073
 Délelőtt meghalt a valasztas.hu szoftvere
 Az adatok visszatartása alkotmányellenes
 Több helyen a szavazatszámláló bizottság egyes tagjait nem engedték oda a
szavazás elektronikus rögzítéséhez (ez törvénybe ütközik)
 Az urnazárást követően 3 és fél óráig nincs adat (ez lehetőséget teremt az
adathamisításra
REGIONÁLIS CSALÁSRA UTALÓ GYANÚS JELEK
Délelőttig 100 csalásbejelentés a Momentum csalásbejelentőjén:
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valasztas_2018_tomegevel_jelentik_be_a_cs
alasokat.660179.html
Debreceni választási csalás: https://ibb.co/mfs1Rc
Baranya Megye:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/eppen_az_ellenzeki_jeloltekre_le
adott_szavazatok_lettek_ervenytelenek/
TOVÁBBI CSALÁSRA UTALÓ JELEK
Ellenzéki listás szavazatok nullázódása (Az NVI hivatalos
megerősítésével):
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https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/hogyan_nullazodhattak_az_ellen
zeki_szavazatok_a_szamolas_utan/
Ugyanerről a HVG:
http://hvg.hu/itthon/20180410_Ujabb_furcsasag_egy_szavazokorben_minden_ellenz
eki_szavazat_ervenytelen_lett
Kirívóan magas érvénytelen szavazatok: https://444.hu/2018/04/10/tobb-mint700-olyan-valasztokor-van-ahol-feltunoen-sok-az-ervenytelen-szavazatok-szama
Ellenzéki szavazatok kamupártokhoz kerülése:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/jobbik_szavazat_kamupart/
Itt az első „A Mészáros” hozzászólásában ugyanezt taglalja kerületekre lebontva
hivatalos NVI adatokkal: https://444.hu/2018/04/10/az-lmp-teljes-koruujraszamlalast-szeretne
Az egyik legnyilvánvalóbb eset (BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 05 OEVK):
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M05/T274/szkjkv_007.html
Mellár Tamás Független (mandátumot szerző) képviselőjelölt is csalást
sejt) https://hirtv.hu/ahirtvhirei/mellar-is-csalast-sejt-2459158
Személyes csalásbejelentések:
Tímea Földesiné Ollé, a választási bizottság tagja, állítja, hogy csalás történt:
https://olkt.hu/rendkivuli-hir-a-valasztasi-bizottsag-tagja-timea-kitalalt-dobbenet-detenyleg-csalas-volt-a-valasztas/
Tímea Facebook profilja: https://www.facebook.com/timea.olle
Kurtyán Ferenc, Tolna Megye 1. számú választókerületének MSZPs választókerületi
elnökének személyes tapasztalat és beszámolója a csalásra utaló egyértelmű jelekről:
https://civilhetes.net/van-bizonyitek-valasztasi-csalasra
Keleti Györgyi Facebook bejelentése a választási csalásról:
http://www.otpercpiheno.hu/2018/04/a-valasztasi-szerverek-mielottlealltak.html?m=1
Keleti Györgyi Facebook profilja: https://www.facebook.com/KeletiGy
Pletli Anita, Jászberényi OEVK-ban, elektronikus szavazat módosítás:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1756393931083695&id=10000139314
0903
Pletli Anita Facebook profilja: https://m.facebook.com/Nitababa
A választási jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozásának egy hétre történő
szándékos vissza visszatartása.
https://24.hu/belfold/2018/04/10/egy-egesz-hetre-eltuntek-a-valasztasijegyzokonyvek-a-nvb-nel/
https://444.hu/2018/04/10/24hu-egy-teljes-hetig-nem-lehet-megnezni-a-valasztasijegyzokonyveket
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Az NVB (Nemzeti Választási Bizottság Határozatai):
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/dokument.html
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is kifejezte
aggályait.
http://hvg.hu/itthon/20180409_EBESZ_nem_voltak_adottak_az_egyenlo_feltetelek_a_magya
r_valasztason
https://24.hu/belfold/2018/04/09/vannak-aggalyai-az-ebesz-nek-a-valasztas-kapcsan/
http://nyugatifeny.hu/2018/04/09/gyorshir-sulyos-problemakat-es-visszaeleseket-talaltak-azebesz-megfigyelok-a-magyar-valasztasokon
A Rohamrendőrség aktivitása (az első hír 16:03-kor érkezett)
https://444.hu/2018/04/08/az-m7-esen-es-az-m3-ason-is-a-fovaros-fele-tartokeszenleti-rendoroket-lattak
http://hvg.hu/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojoka
t_lattak_a_fovaros_fele
Erre az ORFK (Országos Rendőr-főkapitányság) hivatalos válasza:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/08/parlamenti_orszaggyulesi_valasz
tas_partok_szavazas_voks_szavazokor_nvb_reszveteli_arany/orfk_nincs_koze_a_vala
sztasokhoz_a_rendorsegi_konvojoknak/
1 millió forintos bónuszfizetés a Nemzeti Választási Iroda elnökének:
http://hvg.hu/itthon/20180409_1_millios_bonuszt_kap_az_NVI_elnok
https://444.hu/2018/04/09/egymillio-forintos-bonusz-jar-az-nvi-elnokenek-az-elbenazottvalasztasert
És ezt miért? Az választások nevetségesen rossz lebonyolításáért?
 Választási szoftver összeomlása
 Adatvisszatartás
 Későn kiküldött választási értesítők
 Átjelentkezett választópolgárok névjegyzékbe nem történő felvétele
 Mozgóurnák meg nem érkezése
https://444.hu/2018/04/08/brutalis-benazassal-hatraltatja-a-szavazast-az-allam
https://444.hu/2018/04/08/itt-fekszem-az-agyon-es-varom-a-mozgournat
Ukrán állampolgárok magyar lakcímre történő bejelentése, utaztatása és
határok megnyitása:
Miért nyílnak meg a határok, ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kettős
állampolgárok csak levélben szavazhatnak, személyesen nem? (2x szavazás lehetősége)
https://index.hu/belfold/2018/04/10/celpont_szervezetten_hoztak_ukrajnabol_a_fideszszavazokat/
http://168ora.hu/itthon/vasarnap-szavazni-kell-tobb-szaz-ukran-magyar-allampolgartjelentettek-be-egy-csaladi-hazba-147738
https://mno.hu/belfold/gyanus-szivelyesseg-hatarokat-nyitnak-meg-valasztasok-napjan2458180
http://168ora.hu/itthon/rejtelyes-okokbol-megnyitjak-magyarorszag-hatarait-aprilis-8-an147901
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https://www.youtube.com/watch?v=sqiqDAFnR1M
https://www.youtube.com/watch?v=5RpfuTtJrpo
Egyebek (forrásokat törölték):
A srác aki facebookon kommentelt: https://www.facebook.com/sandor.tenczel?ref=br_rs
tt a bizonyíték a csalásra!!! A Fideszre leadott szavazat 1912626 fő, hiányzik kb.
egymillió szavazat, hogy összesen ötmillió fölé kerüljön a leadott szavazatok száma!
Valamelyik pártnál hiányzik 1-es a számok elé. Ha megcseréljük az egymilliós számot
a Fidesz és a Jobbik között, akkor a 900 000 körüli szavazás lehetett a 24% a
Fidesznek!
----------EGY HÖLGYTŐL AZ IDÉZET: " REGGEL LÁTTAM AZ A SEGÍTSÉGKÉRÉST, AMI EGY NVIben eggel láttam azt a segítség kérést,amit egy NVI ben lévő férfi kért! Segítséget
kért,mert nem leállt,hanem leállították és az informatikus írta át s számokat,mert 24 %
nem tettszett s fidesznek. Én kinn vagyok- most dolgozni Németországban és innen
próbáltam tenni. Telefonáltam több helyre,de úgy látom,egyedül Gyurcsány tesz
valamit,a többi lemond,azt a legkönnyebb,nyalogatni s sebeiket. Ugyis,ordító a csalás!
Nem véletlen rendelték fel a kèszemlétieket és kordonnal vonták körül az épületet!
Azt hiszik,hogy tökélyre fejlesztették a csalást,nyugodtan hátra dőlhetnek! "
A mai nap folyamán néztem a Hir TV Tantusz adását, Csintalan Úr vezette. Az első betelefonáló hölgy
Fruzsina a következőt mondta, tegnap nézte a választási eredményt, és a hatórási mérés pontosan nem
tudom mennyi volt, de a következő mérés 872 ezerrel kevesebb volt. Kérdezte hova kell jelenteni, Csintalan
Úr mondta siessen mert csak háron napig lehet ilyen dolgot jelenteni, mert utána a szavazó lapokat
megsemmisitik. Az ellenzéki pártok miért nem ellenőrzik le, és miért kell ilye hamar megsemmisiteni.Ezt a
dolgot sérelmesnek találom remélem aki olvassa és jobban ért aFacebook hoz tud valamit kezdeni mert ez
nem tisztességes.
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18. Összefoglalás
Zárszóként mindössze egy rendszerelméleti analógiával élnénk. Egy összetett
rendszer minden komponensének van egyfajta meghibásodási valószínűsége. Ahogy
egy autó alkatrészeinek mind-mind meg van a maga saját működése és a hozzá
kapcsolódó meghibásodási valószínűség, úgy a választási eljárásnak, mint komplex
rendszernek is igaz ez az összes komponensére (urnák, jegyzőkönyvek, informatikai
rendszer, borítékok, stb.). Általában egy rendszernek nem hibásodik meg egyszerre
az összes komponense. Ha egy új autóban egyszerre romlik egy a ködlámpa, a fék, a
motor, az elektromos ablakemelő, a szivargyőjtó, az akkumulátor, a sebességváltó és
a differenciálmű, akkor azt mondjuk rá, hogy ez nem autó, hanem egy rakás kacat.
Annak valószínűsége, hogy egy rendszer sok komponense meghibásodjon, nem a
független komponensek meghibásodási valószínűségének összege, hanem a
komponensek meghibásodási valószínűségének a szorzata által számítható. Aki ezzel
tisztában van, az álláspontunk szerint tisztában van azzal, hogy a 2018.04.08-i
választás körül valami nagyon bűzlik. Ahogy a kacat nem autó, úgy ez a cirkusz nem
választás volt. Ha más nem, valószínűségelméleti alapon. Éppen ezért azt gondoljuk,
hogy ez a jelenség (a rengeteg kétely) már önmagában súlyosan megrendítette a
választás tisztaságába vetett közbizalmat, még akkor is, ha tényleg csak egy
kivételesen ritka matematikai együttállásról van szó, ahol minden a Fidesznek
kedvezett. A kis csalás is megrendíti a választás tisztességességébe vetett
közbizalmat. Nem a csalás mérete számít.
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19. Javaslataink
A jelek arra utalnak, illetve a körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy a
Fidesz-KDNP teljhatalmat akarhatott kapni ezen a választáson. Legalábbis ennek
lehetősége teljes bizonyossággal nem zárható ki. Talán azért, hogy a már a
nemzetközileg is feszegetett szervezett politikai bűnözés felderítésére irányuló
kezdeményezéseket akár az Alaptörvény módosításának kieszközlésével is, de
minden áron megakadályozzák. Az az OLAF lett a kormány ellensége, ami ugyanúgy
feltárta a szocialisták 4-es metróval kapcsolatos 500 millió Ft-os korrupcióját, és
ugyanúgy feltárta a Vezetőnk vejének 12 milliárd Ft-os korrupcióját. Ez utóbbit vissza
is kell fizetnünk az EU-nak. Az OLAF tehát jó volt, amikor a szocialisták korrupcióját
felderítette, de ellenség lett, amikor a Fidesz korrupcióját is felderítette. A
Transparency International pedig rengeteget megtesz a jogállamiság megvédéséért,
ám ez a szervezet is a kormány kiemelt ellensége lett? Miért? Kétharmad birtokában
továbbá a Fidesz bármit megtehet ezzel az országgal. Ha akarja, az
önkormányzatiságot is bedarálhatja, ami az önszerveződés egyik utolsó nagy
akadálya a Fidesz számára a társadalom teljes leigázása felé vezető útján. Hasonló
sors várhat az igazságszolgáltatásra is.
Úgy gondoljuk, hogy egy választási csalás az a legsúlyosabb merénylet,
amit egy nemzet ellen elkövethet egy politikai csoportosulás.
Megbocsájthatatlan. Csupán az NVI adatokból az derül ki, hogy a többséget
megkaphatta volna a Fidesz-KDNP, de a kétharmadot nem, ha azokon a helyeken is
az átlagos eredmények születnek, ahol az ellenzéki pártok nem voltak jelen. Az NVI
adatok azonban nem feltétlenül fedik a valóságot. Ha esetleg bebizonyosodnak a
fenti gyanúk, akkor ilyen körülmények között álláspontunk szerint a Fidesz-KDNP
morálisan tökéletesen alkalmatlan arra, hogy a nemzet képviseletét ellássa. Ha a
fenti gyanúk netán bebizonyosodnának, akkor véleményünk szerint arra sem méltók,
hogy egyszerű többséget szerezzenek. Ezért az esetleges megismételt választások
előtt, amennyiben bebizonyosodnak a csalásra vonatkozó hipotézisek, akkor
országosan tudomására kell hozni minden magyar számára, hogy a Fidesz-KDNP
csalással, jogellenesen kívánta megtartani a hatalmat. Fel kell göngyölítenünk a
szálakat. Jogorvoslatot! Nyomozást!
Add tovább, hogy minél többen megismerhessék a dokumentumot! Láss el minket
bizonyítékokkal, hogy megalapozottá tehessük a riportot. Ne legyél cinkos! Legyél felelős
állampolgár! Folyamatosan frissítjük a jelentést az újabb információkkal. Innen lehet letölteni:
Projektmappa: http://platonpart.hu/public/adatigeny/
Mirror: http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/
A fentiek alapján a mi esetünkben a választás tisztaságába vetett bizalmunk már
megrendült. Még akkor is, ha a választás végeredményére érdemileg alig kiható
tényezőkről van szó. Mégis, az a véleményünk, hogy ilyen kaotikus körülmények
között választást tartani nem az európai kultúrközüsséghez méltó. Döntsd el, hogy az
esetedben mi az a szint, ami már tűrhetetlen. És adj neki hangot, lehetőleg jogi úton.
Mi nem megyünk utcára. Még mindig úgy látjuk, hogy ha működik az
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igazságszolgáltatás, akkor még mindig van jogi út. És amíg van jogi út, addig azon
kell járnunk.
A tét óriási: alkotmányozó teljhatalom Orbán kezébe, vagy inkább mégse. Az
önkormányzatiság és az igazságszolgáltatás bedarálása a Fidesz alá, vagy inkább
mégse.
Van egy olyan megérzésünk, hogy amíg a Fidesz szervezi a választásokat, addig a
Fidesz fog nyerni. Segítenünk kell nekik a kórós hatalomfüggésből kigyógyulni.
Két napunk maradt a jogi úton maradni. Segítsetek!
Mindent ments le magadhoz amint lehet, sürgősen:
Elsődleges elérhetőség (adatfájlok): http://platonpart.hu/public/adatigeny/
Mirror 1: http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/
Mirror 2: https://drive.google.com/open?id=1AWtPalMi20k9seBS45l_JrV87lEZXf6M
Ha teheted, töltsd fel Te is valahova az adatokat, és köldd el a szerver elérhetőségét!
Tüntetés helyett segíts az adatokat pontosan elemezni, és a jogorvoslati beadványt
elkészíteni! Tekintettel arra, hogy sok olyan gyanú van, amik bizonyítására a
polgárok nem képesek, ám ennek ellenére nem állnak a társadalom
rendelkezésére azok az eljárási garanciák, amik ezeket a kételyeket
auditálható módon eloszlathatnák, ezért álláspontunk szerint
megalapozott az az állítás, hogy a választás tisztaságába vetett
közbizalom megrendült. Ezt kell megfelelő indokolással kifejtenünk egy
jogorvoslati beadványban.
Az amerikai jogász azt mondja: REASONABLE DOUBT. Jogos kétség. Úgy érezzük,
hogy még ha minden abszolút rendben is volt a választáson, JOGOS KÉTSÉG merült
fel arra vonatkozóan, hogy nem volt minden rendben. Ezért egy megismételt
választás indokolt sokkal erősebb garanciák és felügyelet mellett.
NEM BÍZHATJUK KECSKÉRE A KÁPOSZTÁT!
Kelt: 2018.04.15.
Platón Párt
VAN ERÉNY!

92/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

2. rész – 2018.04.15-től

Napközbeni viselkedéselemzés
6 év adataiból a szavazók %-át vizsgáltuk a különböző időpontokban a valasztas napján.
A csatolt Excel tablaban kigyujtottem a 2006, 2010 (mindket fordulo, tehat 4 valasztas), 2014
es 2018 - azaz osszesen hat valasztas 2 orankenti lebontott adatait.
Pont azt amit Ti is ábrázoltatok
(és nem mellesleg tobbfele kuldozgettem múlt héten ezt a filet, hátha valakit érdekel)
Annyiban dolgoztam fel másképp, hogy tovabbiakban a wikipedia oldalan talalhato %-os
adatokat egysegesitettem (azaz 1-nek vettem minden esetben a vegleges valasztasi reszvetelt),
es abrazoltam ezt a korrigalt hanyadost orakra lebontva.
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Csak amolyan fapados statisztikát és interpolalast illetve extrapolalast végeztem, de az Excel
tablan levo abran latszik, hogy 5 valasztasnak kozel azonos a lefutasi gorbeje, mig a 6-nak, a
mostaninak, ezektol eltero. Ez azt jelenti, hogy 5 valasztason a valasztasi jogukkal elok a
napon belul nagyjabol azonos modon viselkedtek- kiveve most, amikor a delutani orakban
kisebb volt a szavazasi kedv.
Mivel a 2 orankenti valasztasi reszvetelt %-ban adjak meg, ez az elteres azert utalhat arra is,
hogy az adatokba belenyulva megvaltoztattak a valasztopolgarok szamat.
További gyanakvásra ad okot a választási részvétel alakulása az előző választásokhoz képest.
Kigyüjtöttük az 1998, 2002, 2006, 2010 (2 forduló, tehát 8 szavazás), 2014 és 2018-as
választáok részvételi százalékát a vaálasztás napján, különböző időpontokban.
A mindenkori végső részvételi százalékot 1-nek véve elemeztük a részvétel alakulását az
egyes időpontokban. Mint az ábrából látszik, a 2018-as választás így létrehozott görbéje
eltérést mutat az előző évekhez képest.
Ha feltesszük, hogy a választók viselkedése nem tér el az elmúlt húsz évben tapasztalttól,
akkor az eltéré tulajdonítható annak, hogy napközben a rendszerbe belenyúlva változtt a
választópolgárok száma. Ez összhangban van az MSZP beadványával, miszerint screenshotokkal
igazolják, hogy a választási rendszer összeomlása után a választópolgárok száma többszázezres ingadozást mutatott
a valasztas.hu oldalon, tehát a rendszerben napközben adatváltozások jelentkeztek.

Cinkos az ellenzék?
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Valóban aggályos az ellenzeki pártok viselkedése, de azért két dolog akkor is használható
tőlük ennek alátámasztására.
1.) Az MSZP beadvanyaban screenshotokkal igazolva szerepel, hogy a valasztasi rendszer
osszeomlasa utan a a valasztopolgarok szama tobbszazezres ingadozast mutatott
a valasztas.hu oldalon
https://www.facebook.com/notes/kapcsolathu/kifog%C3%A1st-ny%C3%BAjtottunk-be-aznvi-fel%C3%A9/1906061646095450/
2.) Hadhazy Akos posztjaban irja, hogy informacioi szerint vasarnap delutan 500 000
szavazolapot tettek a rendszerbe
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/1470259499751555
Szerintem érdemes lenne tehát a valasztasi részvételeket ebben a 2 orankenti bontásban
elemezni és összehasonlítani korábbi adatokkal.

MSZP kifogás:
Kifogást nyújtottunk be az NVI-nek...
Kapcsolat.hu·2018. április 11.
Többek között azért mert: Az NVI 2018. április 8-án 10 óra 8 perckor a valvip@nvi.hu
elektronikus levélcímről küldött levelében arról adott tájékoztatást – többek között – az MSZP
számára, hogy a „rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a
www.valasztas.hu honlapot átállítottuk egy nagyobb teherbírású megoldásra”. Erre tehát az
NVI szerint azért volt szükség, mert a honlap alkalmatlannak bizonyult a hiteles tájékoztatási
funkció ellátására. Az átállást követően – az interneten is terjedő képernyőmentések és tárolt
html-oldalak alapján – kiderült, hogy az átállított oldalon 2018. április 8-án napon belüli
különböző időpontokban egymástól eltérő névjegyzéki adatok kerültek feltüntetésre, illetve a
szavazás napján későbbi időpontban a korábbi időpontban feltüntetett részvételi adatoknál
jelentős mértékben alacsonyabb tény részvételi adatok kerültek feltüntetésre. Az NVI
honlapja szerint tehát – annak ellenére, hogy a választási névjegyzékek zárására,
nyomtatására, hitelesítésére 2018. április 6-án, illetve 7-én került sor – 2018. április 8-án
18.30-kor 7875 ezer választópolgár, 2018. április 8-án 19.00-kor 7979 ezer választópolgár
szerepelt a névjegyzékben. Az NVI honlapja szerint továbbá 18.30-kor 5365 ezer
választópolgár volt már szavazni (tény adat), ehhez képest 19.00-kor kevesebb, 5283 ezer
választópolgár volt szavazni (tény adat); az ugyanerre az időpontra vonatkozóan más
időpontban készített képernyőmentések szerint 5011 ezer választópolgár volt szavazni (tény
adat). Mivel a névjegyzéki adatok nem sok kapcsolatot mutattak az NVI honlapján szereplő
névjegyzéki adatokkal, azok között érdemi és jelentős eltérés mutatkozik. Mindez felvetette
annak a gyanúját, hogy az NVI által működtetett informatikai rendszerbe külső beavatkozás
történhetett. Mellékelten csatolunk további képernyőmentéseket, már a választás éjszakáján
készült számadatokra tekintettel: 0:13 perckor az NVI honlapja szerint a választók
névjegyzékében 7176 ezer választópolgár szerepelt. Ezzel szemben 02:16 perckor már 7921
ezer választópolgár.
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2. Ennek tisztázására április 9-én 13.54 perckor dr. Harangozó Tamás, a Közjogi
Munkacsoport vezetője e-mailen intézett levelet dr. Pálffy Ilona elnök asszonyhoz. Kértük,
hogy dr. Pálffy Ilona a választási eljárás nyilvános jellegére tekintettel haladéktalanul adjon
magyarázatot a fenti eltérésekre. Ez azonban nem történt meg, így kifogásoljuk az NVI és az
NVI vezetője tevékenységét. Azon túl, hogy a hallgatása „beszédes”, magatartása sérti a Ve.
2. § (1) bekezdés a) pontját, valamint a 2. § (2) bekezdését. Nem tudjuk, nem tudhatjuk,
miként alakult a választópolgárok pontos száma, mivel teljesen eltérő adatok jelentek meg a
választási honlapon. A választási honlap körüli visszásságok különösebb kifejtést nem
igényelnek, hiszen tényszerű, hogy a honlap csődöt mondott, és a helyette beállított honlap
igen kevés információt szolgáltatott és szolgáltat jelenleg is a választópolgárok számára.
3. Az anomáliák további tisztázása érdekében az MSZP 2018. április 10-én tájékoztatást kért
az NVI-től, kérte az informatikai rendszer átállításával kapcsolatos eljárási dokumentumokat
(szabályzatokat, jegyzőkönyveket, határozatokat), az átállított rendszer zárt működését
igazoló dokumentumokat, valamint kérte azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmazták az
átállás előtt és után a rendszerben a tranzakciós és az üzemeltetési tevékenységekkel
kapcsolatos logok közhitelességét igazoló eljárási és műszaki szabályokat. Az MSZP arra
vonatkozóan is kért tájékoztatást, hogy mi okozta azokat a hibákat az informatikai
rendszerben, amely miatt az informatikai rendszer átállítása vált szükségessé. A
megkeresésben az MSZP kérte azt is, hogy amennyiben a kért adatok megküldését az NVI
nem teljesíti, úgy biztosítsa ezek megtekintését személyes szakmai egyeztetés keretében.
Ennek az alábbi okok miatt van jelentősége: 3.1. Az informatikai rendszerekben végzett
tevékenységeket a visszakereshetőség, valamint bizalmasság miatt a hazai és nemzetközi jogi
szabályozás alapján naplózni szükséges (log). Az NVR rendszerben a naplókat több szinten is
készíteni kell annak érdekében, hogy a rendszer zártsága az üzemidő alatt igazolható legyen:
a) a fizikai eszközök szintjén az operációs rendszerekben (serverek, routerek, tűzfalak etc.); b)
az alkalmazások szintjén; c) az adatbázisok szintjén. A naplókat minden szinten több
vetületben szükséges készíteni, mert el kell választani egymástól a felhasználók (NVR
felhasználói) és az üzemeltetők tevékenységét. Az IT-biztonság és a zártság szempontjából a
napló fájlok (logok) kezelését külön tervezni kell annak érdekében, hogy azok önmagukban
közhitelesek legyenek, és ne lehessen őket utólag megváltoztatni. Ebből kifolyólag a) a
naplókat nem azon az eszközön kell tárolni, ahol készülnek, hanem külön naplószervereken;
b) a naplókat valamilyen eljárás során biztosítani kell a későbbi átírás ellen (pl. időbélyegző
stb.); c) a naplószerverek üzemeltetésének és adatbiztonsági kialakításának erősebbnek kell
lennie, mint a rendszer többi eszköze esetében (éppen a bizonyító erő miatt). Emiatt e
szerverekre és adattároló elemekre külön speciális jogi, fizikai, logikai kontrollokat szükséges
alkalmazni.
3.2. A 2018. április 8-i országgyűlési választások során április 8-án tapasztaltak alapján az
MSZP hivatalos megkereséssel élt 2018. április 10-én dr. Pálffy Ilona elnök asszonyhoz.
Írásban kértük az NVI-től a fentiek rövid ismertetését, és azt, hogy kik, mikor és milyen
eredménnyel auditálták a NVR-t a zártsági és logok kezelése szempontjából.
3.3 Mivel egyre több olyan információ érkezik, hogy azokban az időszakokban, amikor a
választások tisztaságát biztosító NVR honlap nem volt elérhető, egyes OEVK-ban pedig
„furcsa” szavazatszámlálások zajlottak, valamint a korábbi gyakorlattól eltérő módon történt a
szavazóköri eredmény rögzítése a központi rendszer számára. A választási csalások kizárása
érdekében éppen az NVI érdeke lenne az általunk feltett kérdésekre adandó korrekt szakmai
válaszok sora, mert jelenleg az NVI elnökétől a sajtóban elhangzottak nem meggyőző erejűek
arra nézve, hogy senki nem manipulálta az NVR adatbázisait. Azt is ki kellene zárni, hogy
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nem csupán nem manipulálták, de nem is manipulálhatták az NVR adatbázisait, és ennek
eredményeként a szavazatszámolásról készített jegyzőkönyvek befolyástól mentesen kerültek
a szavazat-összesítés eredményeként nyilvánosságra.
3.4. Mindezek ismeretében elfogadhatatlan az NVI elnökének a válaszlevele, amelyben az
általunk kértek kiadását megtagadja. A logállományok megismerése nélkül viszont nem
ellenőrizhető, történt-e bármilyen manipuláció.
3.5. Ha az NVI elnöke nem tisztázza és nem alapozza meg a felmerült informatikai
problémákkal kapcsolatos álláspontját, és bármilyen kétség vetül az NVI Ve. 76. § (1)
bekezdés c), f), g) pontjában előírt feladatai teljesítésével kapcsolatban, az önmagában sérti a
választási eljárás egyik legfőbb alapelvét [a választás tisztaságának a megóvása, Ve. 2. § (1)
bekezdés a) pont], valamint a választási eljárás nyilvánosságát [Ve. 2. § (2) bekezdés].
3.6. Az NVI jogszabálysértő magatartása sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
választások tisztaságának megóvása, e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás; továbbá f) pontja szerinti, a választási eljárás nyilvánosságának választási
alapelveit is. A választások tisztaságának és a választási eljárás nyilvánosságának garanciája
önmagában sérül akkor, amikor az NVI vezetője megtagadja a válaszadást törvényben
rögzített feladatkörével kapcsolatban, hiszen ezen alapelvek jelentőségét az adja, hogy
érvényesülésük nélkül bár lehet a törvényeknek megfelelő választást lebonyolítani, azonban a
választások legitimitásához szükséges bizalmi tényező érvényesülése hiányában a
megválasztott testületek mégsem rendelkeznének a választópolgárok által elismert
felhatalmazással. Azzal, hogy az NVI elnöke kizárólag a Nemzeti Választási Iroda által kezelt
adatok kiadását meggátolta, sérült a választások törvényességéhez kapcsolódó választópolgári
(köz)bizalom. Figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás megtagadásával a Nemzeti Választási
Iroda törvényben rögzített feladatkörét figyelmen kívül hagyta, szándékosan azt tagadó
álláspontra helyezkedett, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve is sérelmet
szenvedett.


Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Nemzeti Választási Bizottságot, hogy • a Ve.
218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogsértések [Ve. 2. § (1)
bekezdés a), e) és f) pontját, 2. § (2) bekezdését, 75. § (1) bekezdés h) pontját, 76. §
(1) bekezdés f)-h) pontját] tényét; • a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el
a Nemzeti Választási Irodát és annak elnökét a további jogsértéstől, és ennek
keretében kötelezze az NVI elnökét a kért adatok kiadására, a logállományok
átadására, továbbá kötelezze arra, hogy biztosítsa az informatikai rendszer
naplóadatainak megtekintését, valamint állítsa helyre a választási honlap működését.

Tisztelettel, Budapest, 2018. április 11.
a Magyar Szocialista Párt képviseletében Tóbiás József pártigazgató
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A civilhetes kapcsolódó cikke:
Mire jutottak a jegyzőkönyvekkel?
Kurtyán Ferenc - „Több olyan dologra, mely megmagyarázhatatlan számunkra. Mi a
számokat vizsgáltuk elsősorban. Abból indultunk ki, hogy a jegyzőkönyvek kizárólag valós
adatokat kell hogy tartalmazzanak. Természetesen nem a szavazatok számát vizsgáltuk mivel
delegáltjaink benn ültek a szavazókörökben, hanem a választásra jogosultak számát. Ahhoz,
hogy a választási eljárás alapelvei ne sérüljenek minimum az kell, hogy tudjuk egy adott
választókerületben, hányan jogosultak szavazni a jelöltekre. Különben semmi értelme
szavazásokat tartani.
Első körben összehasonlítottuk a választás előtt legyűjtött adatokat a jegyzőkönyvekre
nyomtatott adatokkal. A választás előtt az NVI oldaláról legyűjtött közhiteles adat szerint a
választókerületünkben a jelöltekre összesen 61 473 fő volt jogosult szavazni. Tehát ennyien
rendelkeznek szavazati joggal, függetlenül attól, hogy itt helyben szavaznak-e, vagy
átjelentkezéssel más helyen, esetleg külföldön.
Tehát ez az alapadat, melyet az NVI tett közzé a választás előtt.
Ezzel szemben a jegyzőkönyvekre előre rányomtatott adat szerint már csak 61 155 fő volt
feltüntetve, vagyis 318 fővel kevesebb. Ez felkeltette az érdeklődésünket, ezért megnéztük az
NVI weboldalán az adatokat.
A választás napján az NVI közhiteles adatai szerint 62 572 fő volt megjelenítve, vagyis
ennyien voltak jogosultak a választókerületben induló jelöltek közül választani bárhol is
szavaznak. Vagyis 1417 fővel többen, mint a jegyzőkönyv szerint.”
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Mit jelent ez?
„Mi sem értettük, ezért tovább vizsgálódtunk. Közhiteles adatnak az NVI oldalon
megjelenített adatot tekintettük, ezért azt vettük górcső alá. Hát igen zavarba ejtő számokkal
szembesültünk.”
Megosztaná velünk?
„Eddig azt már tudjuk, hogy három különböző „közhitelesnek” tekintendő adatunk van a
választókerületben a szavazásra jogosultak terén.
1.

a választást megelőzően

2.

a jegyzőkönyvek szerint

3.

az NVI szavazásnapi adata szerint

61 473 fő
61 155 fő
62 572 fő

Ha nem muppet show-ként tekintünk április 8-ra, hanem felelősségteljes választásként, akkor
már ez is megdöbbentő, ám az NVI további „közhiteles” adatai rátesznek erre még egy
lapáttal.
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Az NVI oldalán elérhető összesítő szerint a választásra jogosultak teljes száma
61 027 főre változott,

a választókerületi eredmény szerint pedig már csak 59 901 fő.

Azt gondolom ezekből az adatokból megállapítani a választásra jogosultak valós számát még
Einsteinnek is becsületére válna.”
Öt különböző adat ugyanarról a választókerületről elég képtelennek tűnik, mit lépnek
erre ?
„Először is tartottunk egy sajtótájékoztatót az összeférhetetlen adatokról, várva az Választási
Iroda válaszát, hogy melyik adatot kell valósnak tekinteni. Másodsorban a vizsgálatot tovább
folytatjuk, hiszen lehet hogy ez még csak a jéghegy csúcsa.”
Kifogást nem nyújtanak be?
„Az egyik területi vezetőnk már megtette magánszemélyként, kérve a választási eredmény
megsemmisítését, mivel a választás valótlan adatokon alapul.”
Nem mindegy ez az eredmény szempontjából?
„Persze hogy nem. Ez egy országgyűlési választás volt, nem pedig egy közfelkiáltással tartott
koronázás a Duna jegén. Az országgyűlési választás tisztaságát, lebonyolítását egyelőre még
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törvény szabályozza, így a leadott szavazatok csak akkor érnek valamit, akkor lehet rájuk
jogot alapítani, ha maga a választás a törvényben előírt módon kerül megszervezésre,
lebonyolításra. Kénye-kedve szerint senki sem változtatgathatja a szavazásra jogosultak
számát, erre nincs jogi lehetőség most még. Mivel az alapadat – a választásra jogosultak
száma - nem megállapítható a közhiteles adatokból, így a jegyzőkönyvek adatainak
valóságtartalma sem garantált. Márpedig a jegyzőkönyvek valóságtartalma a minimum egy
eredmény kihirdetéséhez, hiszen egy közokiratról beszélünk. Természetesen nem a
szavazókörökben dolgozók a felelősek ezért – gondolom az eddig elhangzottak világossá
tették -, hanem a törvényes választásért felelős legfőbb szerv, a Nemzeti Választási Iroda.”
Ön szerint ez a választási eredmény semmis?
„Az NVI adatok alapján igen. És nem csak a mi választókerületünkben, hanem országosan.
Sokak észrevették már, hogy április 8-án 18.30 és 19.00 óra között 105 ezer fővel megnőtt a
választásra jogosultak száma, tűntek el szavazatok, stb.

Ez mindent megkérdőjelez, hiszen a törvényben rögzített választási alapelveket sértették meg
a lehető legdurvább módon.”
Nem lehet, hogy csak tévedés történt?
„De igen. Hatalmasat tévedtek azok, akik megajándékozták bizalmukkal a Fideszt. Igaz
április 8-óta egy csapásra megszűnt a migráncsválság nem csak Magyarországon, hanem
egész Európában, hiszen teljesen eltűntek a II. világháborús félelemkeltő propaganda híradók
a kormányzati médiákból, mintha egy csapásra megoldódott volna minden a magyarországi
választással.
Komolyra fordítva, ha ennyire lehet csak alapozni a függetlennek mondott NVI közhiteles
adataira, akkor teljesen mindegy hányan és hova szavaztak, az eredményt semmissé kell
nyilvánítani.
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Ideje új választást kiírni és nemzetközi felügyelet mellett törvényesen dönteni, ki vezesse az
országot.”
Forrás: https://civilhetes.net/szekszardon-mar-tudnak-valamit

102/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

Javaslatom az előttünk álló időszakra:
1.) A választási csalás nagy része a rendszerbe van kódolva, mégpedig a győztes
kompenzációk algoritmusában. Amit soha nem ellenőriztek. Szerintem a választási csalás is
itt bukott ki, amikor a választás napján 13 órakor kiderült, hogy nincs meg a fidesznek még a
többsége sem. Ekkor nyúlhattak bele úgy a rendszerbe, hogy az algoritmussal lemodellezték,
hogy mennyit kell elcsalni a korábbi szavazatokból. Hadházy Ákostól tudjuk, hogy a nyomda
után-nyomtatott 500.000 szavazólapot. Az algoritmussal kiszámolt szavazatszámokat pedig a
szavazólapok és jegyzőkönyvek utószinkronizálásával oldották meg. A video-t kötelező
megnézni, és ebből adódik a feladat, a győztes-kompenzációk rendszerének algoritmusát kell
az NVI-től kikérni, és egy informatikusokból és matematikusokból álló team-al ellenőriztetni.
A választási algoritmust a fidesz állítólag ellenőrizte, de nem engedte annak ellenzéki pártok
általi megtekintését.
2.) Miután ki fog derülni, hogy a rendszert megbuherálták, és kétségek merültek fel a
választások tisztaságát illetően, az elcsalt választások miatt követeljük az ellenzéktől, hogy
tagadják meg a mandátumok átvételét.
3.) Folyamatos ellenzéki+ civil tüntetésekkel nyomást kell gyakorolni a köztársasági elnökre
új választások kiírása érdekében.
4.) Van lehetőség arra is, hogy az ODIRH-hoz, a Demokratikus Jogok Intézménye és Emberi
Jogok Hivatalához forduljunk, és tőlük kérjünk segítséget. A video-t nagyon ajánlom
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megtekintésre:
https://www.youtube.com/watch?v=X2O5JtHY_Zw&feature=youtu.be&app=desktop
Fénymásolások (nem megerősített információ)
Sziasztok! Nem tudom kaptatok e olyan bejelentést, hogy a választás hétvégéjén a szavazó
helyen több ezer fénymásolás történt? Bérelt és a számláló alapján elszámoltatott
nyomtatóknál ez egyértelmű, és feltételezhető valamilyen visszaélés, ha egy iskolában a
választásokra kért nyomtatón - színes, nagy teljesítményű - több ezer fénymásolás történik.
Nem? Eredeti választási íveket láttatok? Nem lehet, hogy egy "jól kitöltött" ív, többszörösítés
után bekerült "véletlenül" a megszámolt szavazások közé, ahonnan pont annyi lett eltávolítva?
Valószínűleg több ezer szavazó cédulát nehéz "jól" kitölteni, inkább egyszerűbb egyet, majd
azt másolni. Az eredeti szavazólapokon látszódna a tintával készült X, de a fénymásolt is.
Volt erre utaló vizsgálatotok?
Kedves Platón pàrt! Informatikai vàlasztàsi csalàs miatt kell fel jelentést tenni ismeretlen
tettes ellen. Ugyan is amikor Àllitólag össze omlott a rendszer a szàmitógépet egy régire
cserélték ki, régi szoftver és adatok voltak rajta, illetve nem volt auditàlva a szàmitógép.
197. § Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma
meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a
jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek
megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.
A valasztas.hu honlapon a különböző időpontokban fentlévő adatok matematikailag alá nem
támasztható mozgást mutatnak. Szembetűnő a Pártlista Dedi, pártlisták 2018.04.10 és
2018.04.11 időszak közötti mozgás. Ez időszakban a pártok által nem volt hozzáférhető az
adat az NVI szerint. A nagyarányú mozgás a FIDESZ szavazatai számában következett be.
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A vizsgált időszakban a mozgás nem indokolt, mivel a választás 2018.04.08 napján volt és
közzétették a választás estéjén az adatokat. A külhoni levél szavazók és a külföldön lévő,
konzulátusokon, követségeken szavazók szavazatait 2018.04.14-én vették figyelembe.
Tehát 2018.04.08-2018.04.14 közötti időszakban nem történhetett mozgás. Ezt támasztja alá
az is, hogy megszűnt a mozgás 2018.04.11 napját követően, amikor is a pártok (és mindenki)
rendelkezésére bocsájtották az adatokat (publikálták).
A szavazókörök analitikus adataiból számított kummulált adatai nem egyeznek az NVI
honlapon kitett aggregált adatokkal.
Amennyiben elfogadjuk, hogy az eltérést egy még korábban fel nem dolgozott állományból
származó szavazatok hozzáadása okozza, akkor is elképzelhetetlen, hogy az összes érintett
szavazó 67 %-a, másnap viszont már 80 %-a a FIDESZ-re voksoljon.
Mivel az adatok inkonzisztenciát, alátámasztást nem nyert mozgást és eltérést mutatnak, ez
alátámasztja, hogy az NVR nem zárt, és jelen formájában nem is auditálható, mivel hátulról is
lehetséges a módosítása.
https://files.fm/u/nsepmmcm

2018.04.10. és 2018.04.16. között az eredmények táblázatban az alábbi
változtatások történtek, ami az NVR zártságánek hiányát nyilvánvalóan mutatja:
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select
mirror0410.VKER,
mirror0410.SZAVKOR,
mirror0410.IE,mirror0416.IE,
mirror0410.OE,mirror0416.OE,
mirror0410.KE,mirror0416.KE,
mirror0410.LE,mirror0416.LE,
mirror0410.ME,mirror0416.ME,
mirror0410.NE,mirror0416.NE
from
eredmenyek_2018 mirror0410
join eredmenyek_0416 mirror0416
on mirror0410.VKER = mirror0416.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0416.SZAVKOR
where
mirror0410.IE <> mirror0416.IE or
mirror0410.OE <> mirror0416.OE or
mirror0410.KE <> mirror0416.KE or
mirror0410.LE <> mirror0416.LE or
mirror0410.ME <> mirror0416.ME or
mirror0410.NE <> mirror0416.NE

A www.valasztas.hu oldalon nincs bizonyíték arra, hogy az urnával szavazók szavazatai
helyesen vannak regisztrálva.
Pl.
Budakeszi 02. az urnával szavazó 602 fő szavazati jegyzőkönyve nem tartalmazza a válaszok
minőségét, csak mennyiségét.
http://valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M14/T014/szkjkv_002.html
vagy
Dunakeszi 10.
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M14/T034/szkjkv_010.html
vagy
Kecskemét 50
http://valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T060/szkjkv_050.html
Mivel különböző helyiségek voltak felállítva a szavazókörben urnával szavazóknak, az
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urnával szavazók jegyzőkönyvei ugyanazokat a mutatókat kellene a jegyzőkönyvben
felmutatnia, mint ami más szavazókörökben gyakorlat, pl. az egyéni és listás jelölt tételes
számait. Ezeket a számokat viszont a www.valasztas.hu nem bizonyítja fényképes másolattal.
Ezen felül, mivel jómagam is igényeltem átszavazást, tudom, hogy mennyire bonyolult
mozgóurnát és átszavazást igényelni. Feltűnő, hogy az urna igénylőknek nem magasabb
százaléka élt választási jogával, mint a lakosság teljes része.
Mivel ezen lakosok már időt és erőfeszítést tettek, hogy mozgóurnával szavazzanak, ezért
jogosan feltételezhető, hogy magasabb lesz a részvételi arányuk. Hasonló feltételezés
működik a külföldön, illetve átjelentkezett szavazóknál.

Az átszavazások átláthatatlansága
Tények:
A. 196 000 átjelentkező volt az 5425826 szavazatból ez 3,61 % jelentősen képes befolyásolni
az eredményen. Ezek bekerülnek egy zöld borítékba.
B. Ezek bekerülnek egy barna borítékba, lezárják, aláírják a ragasztópapíron. Ez az egyetlen
védőeszköz arra, hogy bizonyítani lehet hogy nem cserélték el. Ezeket az aláírásokat senki
nem tartja nyilván.
C. Éjjel jönnek a papírokért a kerületi VB tól elviszik. Milyen átadási jegyzőkönyvek
születnek?
D. A Kerületi VB-től ki viszi el? Milyen átadási Jegyzőkönyv készül.
E. A szállító hogy végzi a szállítást? Milyen átadasi jegyzőkönyv készül?
F. Az NVI-nél ki veszi át? Milyen Jegyzőkönyv készült.
G. A bontáskor, hogyan ellenőrzik, hogy az került-e oda amit küldtek a szavazóköribizottsági
elnők átadott? utólag sem lehet ellenőrizni, mert a barna borítékokat kidobják, nincs fénykép a
sértetlen borítékról és aláírókról, mint a jegyzőkönyveknél. Miért lenne ez más, mint a
jegyzőköny aláírása.
Konklúzió:
1. Nem tudják ellenőrizni a borítékok valódiságát, mert nincs meg minden szavazóköri
aláíró aláírásmintája. nincs ott bontáskor a szavazóköri elnök, aki lezárta a borítékot, és
ellenőrizhetné.
3. Bármi bontásra kerülhetett. Ki végzi a bontást? Az NVI és alkalmazottai a kormány
emberei, én nem bízom bennük, egy szavazóbizottságban már bíznék, ellenzéki
delegáltakkal, de még azok sem tudnák ellenőrizni, hogy valóban az került nyitásra amit
a szavazóköri elnök küldött.
4. A rendszer nem biztosítja a szavazás auditálható módját, ellenőrizetlen szavazatok
kerülhetnek a rendszerbe.
A szavazás eredménye megtámadható.
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Hunvald György 2 új fényképet töltött fel.
6 órája ·
Nálunk, a Budapest 05 EVK-ban a valasztas.hu szerint (NVI) 69.196 fő volt a névjegyzék
szerinti szavazó a választás napján 18:30-kor, mai állapot szerint már csak 65.297 fő.
Ebben mindenki benne van, még a dekódoló informatikus is.
A legérdekesebb szám azonban a szavazáson megjelentek száma: 18:30-kor 45.533 fő, 19
órakor pedig 39.952 fő.
A kettő között 5.581 fő a különbség!!!!
Az NVI szerint:
"A 18.30-as napközbeni tájékoztató adatok tehát tartalmazzák az átjelentkezéssel szavazókat,
ezzel szemben a szavazás lezárásáig megjelent választópolgárok számában az átjelentkezők a
szavazás estéjén még nincsenek benne, a
külképviseleteken szavazók számát pedig ekkor még egyik adat sem tartalmazza."
Csakhogy ez sehogy sem jön ki, az ő határozata szerint 3.796 főnek kellene lennie az 5.581
fővel szemben

2018.04.10. és 2018.04.16. közötti pártlistás manuális módosítások backend oldalon:
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04.10

04.16

0

13

Felsőnyék 001.

LEHET MÁS A POLITIKA

Felsőnyék 001.

TENNI AKARÁS MOZGALOM

13

0

Nádasd 001.

IRÁNYTŰ PÁRT

1

0

Nádasd 001.

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

0

1

Kál 002.

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2

0

Kál 002.

CSALÁDOK PÁRTJA

Kál 002.

LEHET MÁS A POLITIKA

Budapest II. kerület 004.

NET PÁRT

Budapest II. kerület 004.

16

2

0

16

66

0

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

0

66

Szentes 017.

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

6

0

Szentes 017.

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2

6

Szentes 017.

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

1

2

Szentes 017.

CSALÁDOK PÁRTJA

51

1

Szentes 017.

LEHET MÁS A POLITIKA

0

51

Tatabánya 041.

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

3

2

Tatabánya 041.

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

0

1

Budapest II. kerület 042.

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

2

0

Budapest II. kerület 042.

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

0

2

Jól látható módon az átjelentkezők szavazatai nem adódtak hozzá a pártok listáira
adott szavazatokhoz.
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Összefoglaló az átjelentkezésekkel kapcsolatban
2018. március 28. szerda, 13:30 Választás 2018 - fontos határidő jár le szombaton
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valasztas_2018_fontos_hatarido_jar_le_sz
ombaton.659511.html
Pálffy Ilona, az NVI elnöke szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: Az
átjelentkezési kérelmeket április 6-án 16 óráig lehet benyújtani, ezt eddig 89
ezren tették meg, de várhatóan ez a szám is több lesz, mint négy éve volt.
Budapesten a VIII., a IX., a XI., a XIII., és a XIV. kerületben van sok átjelentkező.
-----------------------------------------------------------------2018. április 6, 16:00, péntek Kitolták az átjelentkezési határidőt 4-ről 5 órára
https://444.hu/2018/04/06/annyira-belassult-a-valasztashu-hogy-kitoltak-azatjelentkezesi-hataridot-4-rol-5-orara
Eredetileg ma délután 16 óráig lehetett volna átjelentkezési kérelmet benyújtani a
Nemzeti Választási Iroda online felületén, ha valaki nem a lakóhelyén szeretne
szavazni. A sok átjelentkező miatt azonban úgy belassult a rendszer, hogy az NVI
háromnegyed 4-kor közölte,
módosítják az átjelentkezési határidőt délután 17:00 órára.
Az NVI még a napközben azt közölte, hogy "az utolsó nap több tízezren kérnek
átjelentkezést, ez lassítja le az online ügyintézést", amely nem állt le, “csak a
korábbinál lassabb válaszadással működik"

--------------------------------------------------------------------------------2018. április 7. szombat, 13:21 Választás: 200 ezren döntöttek úgy, hogy megkönnyítik

maguknak a részvételt
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valasztas_200_ezren_dontottek_ugy_hogy_megkonny
itik_maguknak_a_reszvetelt.660123.html
Az utolsó órákban 30 ezren, összesen mintegy 200 ezren jelentkeztek át szavazni a
lakóhelyüktől eltérő településre vagy fővárosi szavazókerületbe - mondta Pálffy Ilona,
a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.
MTI, 2018. 04. 07. 14:38 NVI: Az utolsó órákban 30 ezren jelentkeztek át
https://www.lokal.hu/2018-04-nvi-az-utolso-orakban-30-ezren-jelentkeztek-at/
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Pálffy Ilona elmondta: a négy évvel ezelőttihez hasonlóan most is nagyon sok kérelem
érkezett az utolsó órákban, ezért volt szükség arra, hogy 17 óráig meghosszabbítsa az
átjelentkezési határidőt.
Összesen 212 259 átjelentkező van, közülük 200 041 “valódi” átjelentkező, 12 218
ember pedig olyan szavazatszámláló bizottsági tag, aki kérte, hogy a feladatteljesítése
helyén szavazhasson. A legtöbben – 350-en – Debrecenből kértek átjelentkezést más
településre. Négy évvel ezelőtt 128 ezren szavaztak átjelentkezéssel.
Megjegyezte, hogy a 212 ezer átjelentkezési kérelemből 200 ezret elektronikusan
nyújtottak be, csak 12 ezret személyesen.
Pálffy Ilona elmondta: a magyarországi választók száma 7 875 505, közülük
átjelentkezéssel szavaznak 200 041-en, a 118 külképviseleten pedig 58 310-en.
Levélben szavaz 378 449 választópolgár.
Összesen 8 253 954 választópolgár szavazhat. (Megj.: A hivatalosan közzétett adatok
ettől némileg eltérnek.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------MH/MTI – 2018.04.10. 11:19 Mindenhonnan megérkeztek az átjelentkezők voksai az
NVIhez http://magyarhirlap.hu/cikk/115255/Mindenhonnan_megerkeztek_az_atkelentkez
ok_voksai_az_NVIhez
A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén
tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 200 ezren jelezték
a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni.
Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket
eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------2018.04.10. Így véli a Nemzeti Választási Iroda
https://varosikurir.hu/igy-veli-a-nemzeti-valasztasi-iroda/
Még legfeljebb 310 980, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem
számoltak meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel
szavazókból, a külképviseleteken voksolókból és azoknak a szavazataiból áll, akik
olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még „várják”.
A www.valasztas.hu oldal adatai szerint az „utazó” szavazatokra váró 106 szavazókörbe
összesen legfeljebb 310 980 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a
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szavazókörhöz tartozó „normál” szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők
szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze.
(MTI)
(Hogy honnan szedték ezt a számot, nem tudom. Külképviseleten leadott szavazatok
száma: 51.854 + 200.041 fő névjegyzékben lévő átjelentkezéssel szavazó közül 170-180 e
=230 e szavazat.
Van még nekik egy titkos 73 e fős szavazóbázisuk is, amelyet én „látens átjelentkezőknek”
hívok, mert a szavazás végén, az átjelentkezőkkel együtt emelik ki őket a névjegyzékből,
majd az átjelentkezőkkel együtt teszik őket vissza. Ezt beleszámítva jöhet ki a 310 e fő.)

2018-04-13 A Nemzeti Választási Iroda értetlenül áll az MSZP közleménye előtt
https://pestisracok.hu/a-nemzeti-valasztasi-iroda-ertetlenul-all-az-mszpkozlemenye-elott/
NVI jelezte, független szakértők bevonásával vizsgálatot folytat, amelynek eredményéről
tájékoztatni fogja a pártokat és a nyilvánosságot. Közölték: a választói névjegyzéket az
átjelentkezési kérelmek feldolgozása után, a törvényes határidőn belül, április 6-án 22:13:52kor lezárták.
A választásnapi névjegyzéki adatok nem térhetnek el az NVI honlapján
található adatoktól
– tették hozzá. Megismételték, hogy a szavazóköri eredményekkel kapcsolatos
jogorvoslatokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknál kell jelezni
április 17-én, jövő kedden 16 óráig. Ezekkel kapcsolatban az NVI-nek nincs hatásköre –
olvasható a közleményben.

2018.04.17.
http://hvg.hu/itthon/20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolk
ozik
Az ingadozó részvételi adatokról Pálffy azt mondta, a választás napján a választásra
megjelenteket strigulázták a szavazókörökben, ez alapján adtak ki napközben
részvételi adatokat, de ebben benne voltak az átjelentkezettek is. Este azonban az
átjelentkezettek borítékjait (220 ezer boríték) nem számolták össze, ezért az ő
számuk nem jelenhetett meg a részvételi adatban.
2018.04.07. https://444.hu/2018/04/07/ez-lesz-minden-idok-valasztasa

Nemzetiségi listára 59 445 választópolgár szavazhat, a legtöbben németek
(33 168), nekik még arra is van esélyük, hogy a jelöltjük ne csak szószóló
legyen az országggyűlésben, hanem teljes értékű képviselő.
112/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

Átjelentkezők adatainak megjelenése
2018.04.19-én észleltük, hogy az átjelentkezők szavazatai olyan új szavazóköröknél
jelentek meg, amelyek még 2018.04.10-én nem voltak jelen az NVR rendszerében.
Ezeket az új szavazóköröket és az átjelentkezők szavazatait az alábbi lekérdezéssel
találhatjuk meg:
--04.10-én még nem létező adatok a pártlistákon, ami 04.16-án már létezett
(valószínűleg az átjelentkezők)
select
mirror0415.SZAVKOR,
mirror0415.PART,
mirror0415.SZAVAZAT,
mirror0410.SZAVAZAT
from
partlistak_04162 mirror0415
left join partlistak_2018 mirror0410 on
mirror0410.VKER = mirror0415.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0415.SZAVKOR and
mirror0410.PART = mirror0415.PART
where mirror0410.SZAVAZAT is null
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MOMENTUM MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
CSALÁDOK PÁRTJA
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
TENNI AKARÁS MOZGALOM
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
IRÁNYTŰ PÁRT
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

102393
62507
37420
30248
24657
13181
9717
3590
448
444
361
322
160
98
93
88
77
73
66
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NET PÁRT
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

49
42
41
25

Amennyiben felidézzük az Jobbik/Fidesz mutatót azokból a szavazókörökből, ahol
csak a Fidesz volt jelen a bizottságokban, és ahol ellenzéki delegáltak is voltak a
bizottságokban, akkor ezt látjuk:

Átjelentkezők Jobbik/Fidesz aránya
120000
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0

Kék: Fidesz, sárga: Jobbik. Arány:

61%
Ez az anomália véleményünk szerint a véletlennel nem magyarázható. Az
átjelentkezők ugyanabból a társadalomi sokaságból valók, mint a szavazókörökben
helyi szavazóként megjelent polgárok, csak éppen a választás napján máshol
tartózkodtak, nem a lakóhelyükön.
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Tisztelt Uram!
Ez év április 8-án én is szavazatszámláló bizottsági tag voltam a XII.
kerületben, az Orbánhegyi út 3/a alatti óvodában, a 9-es számú
szavazókörben, a Jobbik delegáltjaként.
Este 7 után az urnák felbontása után, a lapok szortírozása közben
vettük észre, hogy jónéhány szavazólapon teljesen más színű kék a
pecsétnek a színe. Kérdésünkre az elnök azt válaszolta, hogy ez
bizonyára azért van, mert a bélyegzőpárnában a tinta kiszáradt, és
vizet öntöttek rá! Ez számomra teljességgel elfogadhatatlan
magyarázat.
2002. októbere óta minden választáson és népszavazáson közreműködtem
delegáltként, és ez alatt a hosszú idő alatt egyszer sem fordult elő
az, hogy tinta helyett vizet használtak volna!
Egy másik, nagyon különös észrevétel: nálunk a Fidesz-KDNP jelöltje
Gulyás Gergely volt. A lapok összeszámlálása elején a bizottság
helyettes elnöke ellentmondást nem tűrő stílusban egyszemélyben
magához ragadta az említett Fideszes jelöltre beérkezett szavazólapok
átszámolását. Mikor ezzel első próbálkozásra végzett, jelentette, hogy
az eredmény összesen:209 darab szavazat. Ezután arra hivatkozva, hogy
valami szerinte nem stimmel, ugyanő még egyszer átszámolta az egészet,
és ekkor már 299-et talált. A bizottságunkból még mások is beszálltak,
kb. 4-szer vagy 5-ször átszámolták csak ezt a "kategóriát", és
legvégül 304 darabot hoztak ki!
A bizottság elnöke /egy idősebb, basáskodó férfi/, keményen megszabta,
hogy mikor ki mit számolhat, és apróra előírta, hogy melyik köteget
hová tegyünk, mi maradjon elöl. Ennek eredményeként pl. hiába tettük
félre az első körben a pártokra adott szavazólapokat, az asztalon
egyidejűleg ott kellett tartanunk az összes egyéni szavazólapot /már
szétválogatva/, és szigorúan kiosztották, hogy melyikünk mit
számoljon. Így egyidejűleg végezve a számolást, képtelenség volt arra
is figyelni, nem juttatott-e be valaki egy "előre preparált"
szavazólap-csomagot és tette hozzá egy adott jelölt lapjaihoz egy
óvatlan pillanatban.
(Ráadásul a termünknek két, ajtó nélküli kijárata van /az egyik
egyenesen a konyhába, onnan a mosdóhelyiségbe vezet/, és pont a lapok
számolása idején az elnök kétszer is elrendelt 5-5 perc pihenési
szünetet, ami alatt lehetetlen volt mindenegyes tagnak a mozgását
folyamatosan követni.
Sajnos a választások lebonyolítása általában bölcsődék, óvodák
játszószobáiban, iskolai osztálytermekben szokott zajlani, ahol
bennmaradnak az összes játékok, berendezési tárgyak /pl. kisszékek/.
Ezek a helyszínek annyira áttekinthetetlenek, különösen akkor, amikor
hosszú kígyózó sorokban állnak a szavazók, nem egyszer több
kisgyerekkel, vagy nagyon idősek bottal, járókerettel és kísérővel,
hogy egyáltalán nem lehet kiszűrni, ha valaki stikában ki- vagy
bejuttat oda nem való dolgokat!)
A többszöri átszámolás után tapasztalt ekkora eltérések példátlanok!
Én a hosszú évek alatt többször kértem, hogy mi pártdelegáltak
egyforma eséllyel indulhassunk azokkal a tagokkal, akiket az
önkormányzat delegál, és akik /minden bizottságban hárman vannak
ilyenek/ pénzt is kapnak a munkájukért, noha semmivel sem végeznek
több munkát, mint mi!
Én tudatosan mindig más választókörbe kértem magamat, és mindenhol azt
tapasztaltam, hogy ezek a fizetett tagok nagyon arrogánsan, többnyire
hatalmukkal visszaélve viselkedtek velünk többiekkel. Az a vélemény
alakult ki bennem, hogy ez a szerepkör csak bizonyos, "megbízható"
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emberek privilégiuma.
Egy alkalommal az is megtörtént, hogy reggel fél 6 körül, amikor
ellenőriztem, hogy a szavazókörünkben a nap során szükséges 100-as
kötegek megvannak-e, az egyik típusúból 3 köteg /azaz 300 darab/, egy
másik fajtából 4 köteg /vagyis 400 szavazólap/ hiányzott! Az egyik
ilyen kategória a kerületi polgármester /Pokorni Zoltán/, a másik
hiányos "készlet" a fővárosi főpolgármester /Demszky Gábor/
választásához tartozott! A dobozban találtam még egy teljesen
hivatalos átvételi bizonylatot, aláírásokkal, pecséttel, arról, hogy
minden tartozékot hiánytalanul, rendben találtak és átvettek!!!
Egyébként két bélyegzőpárna szerepelt az átvételi papíron, a
valóságban viszont csak egy volt!
Ugyanakkor -igen meglepő módon- az akkori bizottsági elnökhelyettes
egy fiatal nő volt, akin az első pillanatban egyértelműen látszott,
hogy súlyosan drogfüggő!
Az egész nap során semmilyen érdemi munkát nem végzett, többször
hosszú órákra eltűnt, amikor bent volt néhány perc erejéig,
gyakorlatilag a teljes passzivitás jellemezte.
A legutóbbi bizottságunkban is volt egy idősebb férfi /szintén az
önkormányzat szineiben!/, aki az egész nap során többet tartózkodott a
konyhában, és valószínűleg kint az udvaron, mint velünk bent a
teremben. Mint kiderült kemény dohányos. Még kettőnket, akik vállaltuk
a mozgóurnázást, azzal is megbízott, hogy útközben vegyünk neki
cigarettát a vasárnap is nyitvatartó élelmiszerboltban /persze, még
pénzt sem adott előre!/
Természetesen, a nap nagyrészében teljesen tétlenül üldögélt, szinte
mindenből kivonta magát.
Összegzésül: ezeket azért említem meg, mert mindaddig, amíg az
ellenzékinek számító pártok szimpatizánsai, delegáltjai nem kaphatnak
az önkormányzatiakkal egyenlő státuszt, nincs esély, hogy az eddig még
fel nem derített, de valószínűsíthető összefonódásokat meg lehessen
szüntetni, és nagy valószínűséggel ezek miatt a zűrös és aggályos
viszonyok miatt is elképzelhetőek választási csalások!
Elnézést kérek, hogy meglehetősen hosszan fejtettem ki a
mondanivalómat; talán használhatóak ezek az információk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen behatóan és felkészülten
igyekeznek feltérképezni a lezajlott választás informatikai hátterét,
és szorítok Önöknek, hogy siker koronázza az erőfeszítéseiket.
Üdvözlettel,
Már reggel meg volt az első lefülelt Fidesz csalás:
http://b1.blog.hu/2018/04/08/megvolt_az_elso_valasztasi_csalas_fideszes_probalt_trukkozni_elkaptak
https://mno.hu/belfold/lefuleltek-az-elso-csalot-egy-fideszes-delegaltat-2458685
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