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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. 

Meggyőződésünk, hogy a tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet 

az út. Ahogy a piramisjátékokat betiltottuk, úgy idővel a bűnpártokat is be 

fogjuk tiltani. Azokat a pártokat, amik nem vállalják a létesítő okiratukban az 

erénygaranciákat. A bűnpártok veszélyesek a társadalomra. A piramisjátékokhoz 

hasonlóan a bűnpártokat működtető kevesek galád módon gazdagodhatnak a 

sokak rovására. Ezt a társadalom fel fogja ismerni, és ezt követően már csak 

erénygaranciákat vállaló pártok működhetnek. Segíts nekünk elérni ezt a nemes 

célt, hogy megteremthessük a hazánkhoz méltó erényes jogállami demokráciát! 

Örömmel vesszük, ha visszajelzéseket, konstruktív kritikákat kapunk. 

 

Kecskemét, 2020.02.16. 

Tisztelettel a Platón Párt minden tagja nevében, 

 

 

 

 

dr. Reketyei Szilvia, Elnök 
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1. Újévi feladatok 
2018. december 31. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/577742992672075  

"Ahelyett, hogy azon izgulnál, hogy alkalmas vagy-e egy pozícióra, izgulj azon, hogy felkészítsd 

magad a pozícióra." - Konfúciusz 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2019 fontos év lesz 
2019. január 3. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/330285007565129 

"Egy jól kormányzott országban a szegénység szégyen. Egy rosszul kormányzott országban a 

gazdagság szégyen." – Konfúciusz 

Tisztelt Erényes Magyarok! 

 

2019. fontos év lesz. Európa parlamenti választással és önkormányzati választással. Az önkormányzati 

választáson a Platón Párt nem indul. Semmi keresnivalója a pártoknak az önkormányzatokban. Az 

Európa parlamenti választáson azonban indulunk. Hiszünk a hat európai alapértékben. 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/577742992672075
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBpbcbLugBbh4QSd1bPNt0m6lBb-Rp9Bri-z3w5_LHXDZeMG37jtdPrav14q3aUZMlgtvArvlcwizlY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA3rEiA2E1pW9rOglK73WpKViUSFJPWIchYkzipgNDKbmTd2vb5Ta9nTEFAL1VgETKf78cLFh0ji9mZ01j4pyaSIUVO3g27rzCnpSF0c1W2oqLgN7urKH4BXAYdP8wZZwxudTIcHvE8wBCxtcmXd05vibzhfoWRmzUd9tmEKQ_92pGgjrclQKiVij-ldwkNyjBIT0nN4en13Y--wnR_IdKW1D5ODybCHqvsQwx1v_ohev629kwSTT5quoqSAEMIA4BWEp9_1p3vf9RHv2AhVqP8AIMPaVk6bONBSsX0bXuMbIpZcoFOqaTY4s4u-4P5NnT_dQb1-XihWh4txzCiF8
https://www.facebook.com/platonpart/videos/330285007565129/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQVe-KXi9eddUTnwHuS2slm9ZRYE80zztZ2y-kc5VJQnlvnAyDchXjzLTSQc0YQ9rAjFjZlCwMlj4jldSZcKQZD7VGBKtycOUaKVcJdOsn2roho9UDNJyyLDgo0Jni6ByXeZzVzi0HWLfbJ6YJUacQWbEmJAXlTYCvHjhBtFSBV15ma2eq-nDeyouLmmK9b6I67L4JhVVFDd0-OudKTtAvX_Vovh2FxQs-zzM0qbxSGel1seqLW_YPlGH0LUg56oKX3Fx2qK8b_Cp9pY5IkA7ub4xv-zL4pHx0351a4k4eF_XECOAbP7_zQIgWPEm7K5cwUnUeEO5S7ELiUrfOfl-hksoC7VDR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/videos/330285007565129
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2012-ben a kormánypártok az 

Alaptörvény hatályba léptetésével 

megszüntették a demokráciát, és 

kiiktatták a jogállamot. Az EU hat 

alappillére közül a maffiaállam 

kettőt már kidöntött. A nép többé 

nem képes korlátot állítani a 

hatalmat gyakorló választott 

képviselők számára. A köztársaság 

2012-ben megszűnt. Jogállami 

demokrácia helyett pártállami 

diktatúra van.  

 

Az állam súlyos beteg. A társadalom 

immunrendszerének legmélyebb 

tartalékát kell mozgósítanunk. Az 

erényes emberek a társadalom 

immunrendszerének utolsó 

tartalékai. Őket kell felébresztenünk, aktivizálnunk, és a politika véráramába harcba küldenünk. Ők az 

utolsó védvonal. A Platón Párt küldetése, hogy ezeket az erényes embereket aktivizálja, és politikai 

szerepvállalásra ösztönözze.  

 

A jó hír, hogy a centralizált rendszerek a legsebezhetőbbek és a legbutábbak. A megoldás nem egy új 

centralizált hatalom. A megoldás egy erényes DECENTRALIZÁLT jogállam. Nem bűnpártok 

kellenek, hanem új Széchenyik és Deákok. Országszerte. Függetlenség és decentralizáltság! Új 

Alkotmánnyal. 

 

Ehhez az kell, hogy 2019-ben mind a 3200 településen induljon olyan független polgármester-jelölt, 

aki közokiratban vállalja a bármikori visszahívhatóságot, a közpénzek felhasználásának teljes 

nyilvánosságát és a többi erénygaranciát. Találjuk meg közösen ezeket az erényes embereket, és 

kérjük fel őket! Te is lehetsz polgármester! 

 

Az Európa parlamenti választáson csak pártok indulhatnak. Juttassuk be a Platón Pártot az Európa 

Parlamentbe! Az EU jelenlegi vezetése nem megfelelően képviseli az Európai Unió hat alapértékét, 

mert a nagytőke javára megtűri a magyar és lengyel önkényuralmat az olcsó munkaerőért cserébe.  

 

A Platón Párt legfontosabb célja, hogy kimondassuk az EU-val, hogy a demokrácia és a jogállamiság 

megsértése legyen az EU-ban bűncselekmény. Az önkény ugyanis veszélyes a társadalomra. A 

demokráciának és a jogállamnak csak akkor van jövője, ha a megsértésüket bűncselekménnyé 

minősítjük. Csak ez pecsételheti meg a maffiaállam sorsát békés úton. 

 

A kormány szentül meg van győződve róla, hogy amit tesz, az helyes. Ne feledjük, hogy Hitler is 

szentül meg volt győződve arról, hogy amit tesz, az helyes. Akik Hitler korában az árják (azaz a 

tökéletes emberek) voltak, azok a mai hatalom számára a saját családtagjaik, rokonaik és barátaik. 

Ezeknek a magyar árjáknak a közpénzből való feltőkésítése szent ügynek minősül az ál-

kereszténydemokrata kormánykörökben. Közbeszerzés-bűnöző, gerinctelen emberekből akarnak 

nemzeti gerincet kovácsolni. Bár nem gyilkolják halomra a többi magyart, mégis magyarok milliói 

kényszerülnek embertelen életfeltételek közé. Ahogy Hitler ámokfutását is meg kellett állítani, úgy a 
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magyar fasizmust is meg kell állítani. Az Alaptörvény egy fasiszta rendszer alapja, mert lehetővé teszi, 

hogy egy korrupt kisebbség elnyomó módon uralkodjon a tisztességes többség felett. 

 

Két feladatunk van 2019-re. Az egyik feladatunk a Platón Párt bejuttatása az Európa Parlamentbe, 

hogy az önkényt bűncselekménynek minősíthessük az EU-ban. A másik feladatunk pedig elérni, hogy 

az önkormányzatokba pártok pártkatonái ne kerülhessenek be, hanem minél több független 

polgármester gyengítse a maffiaállamot és a pártokráciát! 

 

Ne bízzuk a jövőnket a bűnpártokra! Ők nem vállalják a létesítő okiratukban az erénygaranciákat. A 

tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet az út. A pártokrácia letörése pedig csak 

független egyéni képviselőkkel és független polgármesterekkel lehetséges. 

 

Halvány csillagként hazánk egén, megmutatjuk, bármilyen kemény:  

VAN ERÉNY! 

Erényes Új Évet Kívánunk! 

 

3. Újévi köszöntő 
2019. január 3. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/579351589177882 

"Egy jól kormányzott országban a szegénység szégyen. Egy rosszul kormányzott országban a 

gazdagság szégyen." - Konfúciusz 

Tisztelt Erényes Magyarok! 

2019. fontos év lesz. Európa 

parlamenti választással és 

önkormányzati választással. Az 

önkormányzati választáson a 

Platón Párt nem indul. Semmi 

keresnivalója a pártoknak az 

önkormányzatokban. Az Európa 

parlamenti választáson azonban 

indulunk. Hiszünk a hat európai 

alapértékben. 

2012-ben a kormánypártok az 

Alaptörvény hatályba 

léptetésével megszüntették a 

demokráciát, és kiiktatták a 

jogállamot. Az EU hat alappillére közül a maffiaállam kettőt már kidöntött. A nép többé nem 

képes korlátot állítani a hatalmat gyakorló választott képviselők számára. A köztársaság 2012-

ben megszűnt. Jogállami demokrácia helyett pártállami diktatúra van. 

Az állam súlyos beteg. A társadalom immunrendszerének legmélyebb tartalékát kell 

mozgósítanunk. Az erényes emberek a társadalom immunrendszerének utolsó tartalékai. Őket 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/videos/858615371136518/?__xts__%5B0%5D=68.ARBWLfYTZk7ZTv_zZGtHZMgzOswnZ_I3gmARF1zZRw9R2zM94i02qgs3nB5JkfAZnrZn8nw6_FOKO6Vqfca0Pn_bjLsHmp0Qo4KJlgqq0bCOvgjWWr5Vzu70hBIJ7R-wpfy9IKboD0JLUIqphsnUnw33aLhCd_KtSnSQvVY7MTCxvzJe5WGErNQiAkZ2Mg_3zc9FS9jN10VdeS45K3tP8MERwAftLsVckkMWyK9dNufHTWVgBTrtfFx_Hhqg5FCpn61wPJtKLtCEtveMA8GriHdOYA4729Wi-Ew-q2s0K385l-ATlBcsSaRc3f5Sp0PyTZF8k320hIrJV3cloeHLiYlDI1ftR62L&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/579351589177882
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kell felébresztenünk, aktivizálnunk, és a politika véráramába harcba küldenünk. Ők az utolsó 

védvonal. A Platón Párt küldetése, hogy ezeket az erényes embereket aktivizálja, és politikai 

szerepvállalásra ösztönözze. 

A jó hír, hogy a centralizált rendszerek a legsebezhetőbbek és a legbutábbak. A megoldás 

nem egy új centralizált hatalom. A megoldás egy erényes DECENTRALIZÁLT jogállam. 

Nem bűnpártok kellenek, hanem új Széchenyik és Deákok. Országszerte. Függetlenség és 

decentralizáltság! Új Alkotmánnyal. 

Ehhez az kell, hogy 2019-ben mind a 3200 településen induljon olyan független polgármester-

jelölt, aki közokiratban vállalja a bármikori visszahívhatóságot, a közpénzek felhasználásának 

teljes nyilvánosságát és a többi erénygaranciát. Találjuk meg közösen ezeket az erényes 

embereket, és kérjük fel őket! Te is lehetsz polgármester! 

Az Európa parlamenti választáson csak pártok indulhatnak. Juttassuk be a Platón Pártot az 

Európa Parlamentbe! Az EU jelenlegi vezetése nem megfelelően képviseli az Európai Unió 

hat alapértékét, mert a nagytőke javára megtűri a magyar és lengyel önkényuralmat az olcsó 

munkaerőért cserébe. 

A Platón Párt legfontosabb célja, hogy kimondassuk az EU-val, hogy a demokrácia és a 

jogállamiság megsértése legyen az EU-ban bűncselekmény. Az önkény ugyanis veszélyes a 

társadalomra. A demokráciának és a jogállamnak csak akkor van jövője, ha a megsértésüket 

bűncselekménnyé minősítjük. Csak ez pecsételheti meg a maffiaállam sorsát békés úton. 

A kormány szentül meg van győződve róla, hogy amit tesz, az helyes. Ne feledjük, hogy 

Hitler is szentül meg volt győződve arról, hogy amit tesz, az helyes. Akik Hitler korában az 

árják (azaz a tökéletes emberek) voltak, azok a mai hatalom számára a saját családtagjaik, 

rokonaik és barátaik. Ezeknek a magyar árjáknak a közpénzből való feltőkésítése szent 

ügynek minősül az ál-kereszténydemokrata kormánykörökben. Közbeszerzés-bűnöző, 

gerinctelen emberekből akarnak nemzeti gerincet kovácsolni. Bár nem gyilkolják halomra a 

többi magyart, mégis magyarok milliói kényszerülnek embertelen életfeltételek közé. Ahogy 

Hitler ámokfutását is meg kellett állítani, úgy a magyar fasizmust is meg kell állítani. Az 

Alaptörvény egy fasiszta rendszer alapja, mert lehetővé teszi, hogy egy korrupt kisebbség 

elnyomó módon uralkodjon a tisztességes többség felett. 

Két feladatunk van 2019-re. Az egyik feladatunk a Platón Párt bejuttatása az Európa 

Parlamentbe, hogy az önkényt bűncselekménynek minősíthessük az EU-ban. A másik 

feladatunk pedig elérni, hogy az önkormányzatokba pártok pártkatonái ne kerülhessenek be, 

hanem minél több független polgármester gyengítse a maffiaállamot és a pártokráciát! 

Ne bízzuk a jövőnket a bűnpártokra! Ők nem vállalják a létesítő okiratukban az 

erénygaranciákat. A tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet az út. A pártokrácia 

letörése pedig csak független egyéni képviselőkkel és független polgármesterekkel lehetséges. 

Halvány csillagként hazánk egén, megmutatjuk, bármilyen kemény: 

VAN ERÉNY! Erényes Új Évet Kívánunk! 

http://www.platonpart.hu/
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4. EP képviselő álláshirdetés 
2019. január 4. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/579648999148141  

Jelentkezz a Platón Párt csapatába 

Európa Parlamenti képviselőnek! Új 

munkahelyeden az európai politika 

meghatározó tagja lehetsz. A 

háttérből a Platón Párt minden 

szakmai segítséget megad. 

Segítségeddel elérhetjük, hogy az 

EU kimondja, hogy az önkény 

bűncselekmény. Az önkény (mint 

például a demokrácia vagy a 

jogállamiság megsértése, amit a 

kormánypártok 2012-ben az 

Alaptörvény bevezetésével 

elkövettek) veszélyes a 

társadalomra. Ezért kell 

bűncselekménnyé nyilánítani. 

További célunk, hogy az innovációs 

K+F keret jelentős része 

utófinanszírozásban, ún- díjkitűzés 

(challenge) alapú rendszerben 

kerüljön kiosztásra a jelenlegi 

korrupt és eredménytelen pályázati 

rendszer helyett. Segítségeddel bejuthat az EP-be az első olyan párt, ami erénygaranciákat vállal a 

létesítő okiratában, és közpénz nélkül működik. Platón Párt. VAN ERÉNY! 

5. Január 5-i tüntetésről élőben 
2019. január 5. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/2145420638829854 

“Az igazi ellenállás ott kezdődik, amikor rájössz, hogy nem csak egy bűnpártot kell ledönteni, hanem 

az összeset.” – dr. Vázsonyi Miklós 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/579648999148141?__xts__%5B0%5D=68.ARByoULr76hRFVesztsrmxKK73nSE-oRWtzAvECjHBUrZ1dZnu5as7FW3DqUJp1yJbbzoAdX1Ia_r7xZy_ML7XN5LGFizJqlOtuCNG42B5TZB0BOOuVZg0XhoJZ9aElzuBELVXIPR91WJ2RbO0OCuhB8ARuAgU5Qz4dxBjkthgbnbsZGH89EVTrU1qmHwXaVmAlrHstTjN_hHHRDNI2UtDcLESmRG2IM9FTMmVyhTZoCR1XzkFSutqd6n80oHnlYCoD_dl5gOQrIduhuwzUMYoK1HNk9RzJBAbZVPof9mHqfSkYOZm9I7ssAxMJsptulo_xmoORCbFeCTPsTKuNUoKxrk8L49XyOxSITMpQtMuiKlQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/579648999148141
https://www.facebook.com/platonpart/videos/2145420638829854/?__xts__%5B0%5D=68.ARBEzgmWqtEvZCrb3MxNPyaB2RRJDxmFyYO1sHSDsOIbYeRwotYUJ0I5YdNdRA4iLMge58c4Nai1WZA-wCezI4_L5aRe_Xz1s7AvCrzuDAYrRrRWHgJxFX6ORmv0JyAyj_K3v6wqWu4RoRIjdwSrts8FXTw0Sor8o3IYQrnP5pmQ57L_sut5ao3qzktXju_PcIHa22uOFWENP-Ck9cOtR3Z8EBSf2O2Kl84wXaBBar785mrkkKH64nDfYXsDpgI0gDwAVZ0SgpR3MxWj-6gpS3ufElMJyjXlmbJFWB0yzk3UOBMf-snbaFgNNMWqX2ZzUPj4OOjvG3-FiIliGAesuWLdFCQBdWCz4FI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/videos/2145420638829854
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6. Tüntetni nem árt 
 

Tüntetés 2019.01.05 – fényképek 

itt: Budapest, Hősök tere, 1146 Hungary. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/580967109016330 

A tüntetés a gyülekezés szabadságának és a véleménynyilvánítás szabadságának kifejeződése. A 

maffiaállam e alapvető szabadságjogokhoz való hozzáállását jól tükrözi a propagandamédia üzenete, 

miszerint tüntetni a baloldali liberális csőcselék jár. Eljött az a pont, amikor el kell gondolkoznod 

azon, hogy a szádba rágott habonyi véleményt kész tényként elfogadod-e és terjeszted-e, mint saját 

véleményed, vagy inkább előveszed a józan eszed, és saját véleményt formálsz. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/pages/Budapest-H%C5%91s%C3%B6k-tere-1146-Hungary/124507958190164?__tn__=kC-R&eid=ARAfjDOtDjA-SkubI0k2XzxK57xXAAF6Av1fuX7bRG7p-9syJYi9_CCPMoegYR7796fVuxdx_DHHFb3J&hc_ref=ARSli0QKmNHUQ_twCkjyS_cWRaBKCZut_EH3pfYgs9m7E4r3HGdQnC3mTvLuOIy20mk&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARCt2AsibYE0qXAmrAYjE4yd53aaI_L5cfPddG4zSMQY6jLhG-f4tcGobozrjy3-sE4W_GOaV5K-nqTkxlHyxt85dDq-dd_qjerAZLRil5kxHZCmZ7jwNkbTvKSI_-Eyq5dfQ18H8ZKF_PCG8tw3w00DQ_wv6ZDPKWPApobyMr-gKynHlvxrEOZenmkX3O_Z6l-D97hu41gLptMzq9szB4QO2gCL__VDXTCqkSwBAPcHLR-tZ9p0wx8wJ634-NFHkphRB7UrWdP3tJdnnCbzg_n4t1kAFxyaPrrFy8YvweIS0l0dRI0Qw3x7Z1hNyfavLanwgUg4vJmp1BZUvVUWDHMaoPBDxckRXuygGnxcSrcn9xnKomABBenBkrd4O0B6zL5I1uvBVAuy_1BmepGhgs4GPvIMefWzAoFHYCk1FCHhnS4gyiw3vkSGFOqe0nLW6B8tAlbouJSUzTNpwQ
https://www.facebook.com/platonpart/posts/580967109016330
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Mi azért tüntettünk, mert saját 

véleményünk van, és amíg az EU 

tagjai vagyunk, addig alapjogunk, 

hogy ezt elmondhassuk. Szerintünk 

nemcsak egy bűnpártot kell 

ledönteni, hanem az összeset. Azok 

a pártok, amik nem vállalják az 

erénygaranciákat a létesítő 

okiratukban, mind veszélyesek a 

társadalomra. Egy kaptafára 

épülnek. Az ilyen pártok mind 

bűnpártok, függetlenül attól, hogy 

mi a nevük, hogy milyen oldalra 

pozícionálják magukat, hogy miket 

ígérnek, hogy milyen szép a 

molinójuk, vagy hogy milyen 

szimpatikus a vezetőjük. 

Ugyanazokat a kockázatokat 

hordozzák, mert nem vállalják az 

erénygaranciákat. Felkéréseink 

ellenére sem. Közpénzből 

működnek, átláthatatlanok, 

önkorlátozást és jogi 

számonkérhetőséget nem vállalnak, 

képviselőik nem visszahívhatóak, 

indulnak az önkormányzati 

választásokon, ahol semmi keresnivalójuk, nem tiltják a tagjaiknak és családtagjaiknak a 

közbeszerzéseken való részvételt, nem zárják ki saját maguk számára, hogy 4 évnél tovább 

delegáljanak miniszterelnököt (személyi kultusz ellen), stb. Ezek a pártok odapöffeszkednek a menet 

elejére, hogy a média az ő fényképeikkel legyen tele.  

A Platón Párt nem azért haladt a menet végén, mert mi a mondandónk nem fontos. Hanem 

azért, mert a mondandónk ellentétes politikai értékrendet képvisel, mint a bűnpártok 

mibenléte.  

Ne engedd, hogy azok mondják meg a véleményedet, akik előre pöffeszkednek, akik a 

propagandasajtó cikkeit írják, akik az általad befizetett közpénzből fizetik a színpadot, akik a 

leghangosabban szónokolnak. A véleményed terjedjen ki arra a fundamentális kérdésre is, 

hogy várhatunk-e olyan pártoktól minőségi változást, amik a mostani kormánypártok 

mintájára szerveződnek. Rábízhatjuk-e a hatalmat újra olyan pártokra, amik a létesítő 

okiratukban nem vállalják az erénygaranciákat? Ha ezt átgondolod, egyetlen helyes 

következtetés marad. Platón Párt. VAN ERÉNY! 

7. Egy lépés előre, kettő hátra 
2019. január 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/584133865366321 

"Egy lépés előre, kettő hátra." - Lenin 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/584132802033094/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC6kHGkj97WeKoB4Q-d2-0sFVGLz4NPyjC8FePIxecR3ZapM5uom7nVH8CFx8s3GKJuELYJp6D0g2EgukHatDbekOA5uUcqF2NQPQo0HZ3GbC-rwqTa_uwkbL3CS6SaBW11j4TZ3yz-fR1030wbEILv4RpGF4ShCAIUjd_LE1_ER1tNsPqcdBNcWY9l6SQf3GYkH8oN2cBrnvbIatONw30rl2SYRvdExwVhKtibtqKitOOkTT4x-b8qeqGF2qtidjvC5Haz1bVgCkiAMcawFH0qLI5rsJsxppq9heo1wx86S4tT-kp3FUiGw1_6axoKME4dxDma7sEYCr8mDQrXeGE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/584133865366321
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Tisztázzuk újra: az illegális 

migráció mindig is jogellenes volt, 

és az is marad, bárki is kerüljön 

hatalomra. Az illegális határátlépés 

megakadályozását nem a 

maffiakormány találta fel. 

Mindenkori feladata volt és lesz az 

államnak.  

A más állampolgárságú polgárok 

tömeges betelepítését is elítéljük. 

Éppen ezért elítéljük a 

maffiakormány letelepedési 

kötvényprográmját is, amivel 

több, mint 20.000, tőkés keleti 

családot telepített be a 

maffiakormány hazánkba a nép 

világos akarata ellenére. Pénzért. 

Puszta nyereségvágyból. 

Azok számára, akik szerint a 

kormány gáláns módon 

kegyeskedik megvédeni minket 

az illegális bevándorlástól és a 

tömeges betelepítésektől, az 

legalább mérlegelje ennek az árát is. Ez a kormány a demokráciát megszüntette, és a 

jogállamiságok kiiktatta. Előbbit az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjával, utóbbit az 1. cikk (2) 

e) pontjával. A demokrácia és a jogállamiság a hat európai alapértékből kettő. Ha ezek 

megsértését megengeded, akkor mi lesz a következő, amit megengedsz? Már csak négy 

maradt. Segítünk: Szabadság, egyenlőség, emberi jogok és emberi méltóság. Melyik lesz a 

következő, amit az idióták értelmi szintjéhez méretezett ún. migránsválság oltárán fel fogsz 

áldozni? Vedd észre, hogy ami történik, az "egy lépés előre, kettő hátra"! Ne engedd!  

Elítéljük az illegális migrációt. Elítéljük a tömeges betelepítést. Miért? Mert hiszünk a 

nemzetállamokban. Hisszük, hogy ha a nemzetállamokat veszni hagyjuk akár a bevándorlás, 

akár a nagyvállalatok, akár más miatt, akkor a következő, és egyben utolsó védvonal, a család 

lesz a következő célpont. Ha elesnek a nemzetek, utána semmi nem fog útjába állni annak, 

hogy elessenek a családok is, mint a társadalom alapegységei. A család előtt a nemzet az 

egyetlen védvonal. A vér nem válhat vízzé! Huxley szép új világa nem válhat valósággá (ahol 

nincsenek többé családok, hanem vállaltok szaporítják a kasztokba sorolt embereket). 

Kívánjuk azonban a demokráciát és a jogállamiságot is. Miért? Mert hisszük, hogy egy 

nemzet önrendelkezési joga része az emberi méltóságnak is. Egy nemzetnek csak akkor van 

önrendelkezési joga, ha népuralom (demokrácia) van. Népuralom pedig csak ott van, ahol a 

népnek alkotmányozó hatalma van. Ahol a nép népszavazással korlátot képes állítani a 

hatalmat gyakorlók számára. Ez a demokrácia végső magja. A jogállamiság pedig ahhoz 

szükséges, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerében, a független hatalmi ágak miatt ne 

http://www.platonpart.hu/


 
Évkönyv  2019. 

 
www.platonpart.hu  13/118 
 

alakulhasson ki egyetlen főhatalom, és minden önkényuralmi kísérlet megakadályozható 

legyen. Ne legyenek egyenlőbbek! Ne legyenek a jog felett állók! 

Amerikában vagy Franciaországban vagy más demokratikus országban elképzelhetetlen 

lenne, hogy egy haveri klikk alkotmányozzon, ahogy ez hazánkban történt az Alaptörvény 

esetében. Ilyen csak diktatúrában lehetséges. Még Kubában is népszavazással megerősítve 

lehet csak alkotmányozni. 

8. Platón Párt évkönyv 2019 
2019. január 14. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/585506795229028  

"Azt nem tanítják az iskolában, hogy mi történik jövőre." - Henry Ford 

Megjelent a Platón Párt Évkönyv 

2018 + Platón Riport melléklet! 

Nyomtatott formában, kemény 

borítóval, az Elnökség kézzel írott és 

személyre szóló szívhezszóló 

dedikálásával 14.000 Ft-ért 

megvehető. Utald át az árát, és 

jelezd emailben, hogy hova 

postázzuk. IBAN: HU91-12076910-

01607895-00100001 (Raiffeisen), 

Ebben az árban persze támogatás 

van, amit tisztelettel köszönünk. Aki 

nem szeretne fizetni érte, annak 

ingyenesen letölthetővé tettük az 

alábbi linken. Az évkönyv 

kordokumentum. Talán jön egy 

generáció, ami megérti, és értékeli. 

Ezzel kívánunk erényes új évet és 

jogállami demokráciát 2019-re. 

Mindenki megérdemli. Az erény 

legyen veletek!  

Évkönyv 2018: 

http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2018.pdf (14.000 Ft) 

Évkönyv 2017: http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2017.pdf (9.000 Ft) 

A Facebook cikk-terjesztő algoritmusa 2018-ban megváltozott. Többek között ha kedveled 

egy oldal cikkjét, akkor a korábbi gyakorlattal ellentétben egyik ismerősöd sem kapja meg a 

cikket. A kedvelés kizárólag arra szolgál, hogy tanítsd vele a Facebook reklám-algoritmusát, 

hogy milyen reklámokat tegyen eléd. Továbbá annak ellenére, hogy van 11.500 kedvelőnk, 

ezek közül csak 600 kapta meg például az utolsó cikkünket. Miért? Mert az oldalak 

kiéheztetésével a Facebook arra akarja kényszeríteni az oldalak üzemeltetőit, hogy 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/585506121895762/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAtUsaUZdjVn-lcydnxx0OkbVIsGslymcKH-7-fUCEFnxKY52a9odcRp1k5T5sWtd3TsmkaF5JgKtJJwmavMZaMgxJZH_qF1ZCJHQ3GVaKgWZ3AfIhcbfHGFbKcT5m2UMmPvw9XvyqFrYyKXN5D0GhM8zgofSQ4n1gyH6XqHpaUjJLrpfmT_mBNCoFrQgI8HSP__cHALnNsStQOfAPgGfUkQEe08EVHFYcZL65Np6lSGpB-gNlJoljLVtufgCEWM9D_tqj9y-9trmVjIZzwIheFDyesXp3T_FEZJVLvazprgcaamj1CAqs8V16YmjCcDbFgoWFOwoMhEUu_od5eLWk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/585506795229028
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2018.pdf?fbclid=IwAR1pXJevxuJuZTu4tYd8lYkCZk8006YGqdrjBbSLn7ooisif59qb0YiBFNw
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2017.pdf?fbclid=IwAR3tgAD6eP9i2kIARx82ZT2fw3QvP_PZZWvdfQ8HwR0DlLs3Y8iAE7cvnMM
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reklámozással hirdessék a cikkeiket. Ezt mi nem tudjuk megtenni. Van viszont ellenszer: Ha 

megosztod a cikket, és hozzászólást is írsz, akkor eljut ismerőseidhez is! Add tovább:  

Megjelent a Platón Párt Évkönyv 2018 + Platón Riport melléklet! Nyomtatott formában, 

kemény borítóval, az Elnökség kézzel írott és személyre szóló szívhezszóló dedikálásával 

14.000 Ft-ért megvehető. Utald át az árát, és jelezd emailben, hogy hova postázzuk. IBAN: 

HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen), Ebben az árban persze támogatás van, 

amit tisztelettel köszönünk. Aki nem szeretne fizetni érte, annak ingyenesen letölthetővé 

tettük az alábbi linken. Az évkönyv kordokumentum. Talán jön egy generáció, ami megérti, 

és értékeli. Ezzel kívánunk erényes új évet és jogállami demokráciát 2019-re. Mindenki 

megérdemli. Az erény legyen veletek! 

 

9. Facebook algoritmus változás 
2019. január 16. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/586510631795311 

"Semmi sem érdekes, ha nem érdekel." - Helen MacInnes 

A Facebook cikk-terjesztő 

algoritmusa 2018-ban megváltozott. 

Ha kedveled egy oldal cikkjét, akkor 

a korábbi gyakorlattal ellentétben 

egyik ismerősöd sem kapja meg a 

cikket. A kedvelés kizárólag arra 

szolgál, hogy tanítsd vele a 

Facebook reklám-algoritmusát, hogy 

milyen reklámokat tegyen eléd. 

Annak ellenére, hogy van 11.500 

kedvelőnk, ezek közül csak 600 

kapta meg például az utolsó 

cikkünket. Miért? Mert az oldalak 

kiéheztetésével a Facebook arra 

akarja kényszeríteni az oldalak 

üzemeltetőit, hogy reklámozással 

hirdessék a cikkeiket. Ezt mi nem 

tudjuk megtenni. Van viszont 

ellenszer: Ha megosztod a cikket, és 

hozzászólást is írsz, akkor eljut 

ismerőseidhez is! Pörgesd végig a 

Platón Párt oldalt! Szólj hozzá minél 

több cikkünkhöz! Érdekel minket a 

véleményed és a javaslatod. Az ismerőseid pedig vélhetően szívesen hallanának egy erényes politikai 

innovációról, és ők is hozzászólnának. Oszd meg a cikkeket, ha érdemesnek tartod! Segíts Te is 

terjeszteni: VAN ERÉNY! 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/586504148462626/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAeFEdNEuYmuB6u9ik6yU6JkF1seuZke8-0cGd9UQjuVvUHKBszu-p8qktce1Q1HKyEQNezUM6R5ri5fFELECvfu5vOrp7ZhkRO28_KQ-AaeHP1X7KnBfMXV_cIpqUgEXitTscHSZijkvdl0pk8FOMsMi0aj-QuvXiOrdL-g6uu4eWhy1PhhOm0-wkml-HBzlfwz22-LZq2q1-NxH3QzoRq4_LId5Xpe8N_kTKegluarxPAUYfwmc1wmZyURaCT8Aqiub2s3d-IZ59mLkPK7LAnidu8ZOIWZE3GbLHKUVj02tLLNFCaHN8I_tFQtTxfNCowZp21yDn7ACcrAhBDSh4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/586510631795311
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBbN0bKraEeyqbrJmL2kh9pZv-YMv3PzaEFCwLSfEWrPvZNmsHMFmhPhaYWIAmonGVAo-quJ8bOxtLm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeFEdNEuYmuB6u9ik6yU6JkF1seuZke8-0cGd9UQjuVvUHKBszu-p8qktce1Q1HKyEQNezUM6R5ri5fFELECvfu5vOrp7ZhkRO28_KQ-AaeHP1X7KnBfMXV_cIpqUgEXitTscHSZijkvdl0pk8FOMsMi0aj-QuvXiOrdL-g6uu4eWhy1PhhOm0-wkml-HBzlfwz22-LZq2q1-NxH3QzoRq4_LId5Xpe8N_kTKegluarxPAUYfwmc1wmZyURaCT8Aqiub2s3d-IZ59mLkPK7LAnidu8ZOIWZE3GbLHKUVj02tLLNFCaHN8I_tFQtTxfNCowZp21yDn7ACcrAhBDSh4
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10. Feljelentettük a kamupártokat 
2019. január 17. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/586575575122150  

„A mór megtette kötelességét, a mór mehet“ - Schiller 

Feljelentést tettünk a kamupártok és 

az ügyészség ellen. Az alábbi index 

cikk sérti az igazságérzetünket. Az 

ÁSZ-t jól látható módon a működő 

pártok ellehetetlenítésére használja 

a maffiaállam, és nem a kamupártok 

visszaszorítására és 

számonkérésére. Az ügyészség 

pedig, ami a pártok törvényességi 

felügyeleti szerve, ehhez a 

nemtevésével asszisztál. Társadalmi 

nyomás keretében Te is beadhatod 

az alábbi feljelentést. 2,3 milliárd 

Ft-ot loptak el a rendszer cinkosai a 

maffiaállam elnéző támogatásával.  

http://platonpart.hu/…/20190117_Feljelentes_kamupartok_ugye… 

https://index.hu/…/…/11/nem_ellenorzi_a_kamupartokat_az_asz/ 

 

11. Szimpatizáns csoportunk 
2019. január 19. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/587778338335207  

Ma reggel a Facebook minden olyan 

tagot kizárt minden csoportjából, 

aki nem lépett be a tagfelvétele óta a 

csoportba. A Platón Párt 

Szimpatizánsok csoport 2838 tagról 

2335 tagra csökkent. A jó hír, hogy 

2335 tagunk aktivitást mutat. 

Látod? Sokak tudják már, hogy a 

tisztességes politikához az 

erénygaranciákon át vezet az út. Ha 

hiszel az erényes politika ügyében, 

csatlakozz! Lépj be a csoport 

oldalára! A jobb felső sarokban hívd meg ismerőseidet is a csoportba! Tavasszal 20.000 aláírást kell 

gyűjtenünk az EP választásra. VAN ERÉNY! 

https://web.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/586575575122150?__xts__%5B0%5D=68.ARCRFWjQU238HS0LtPVvnl5jEuDv6iJ1YuMpCGtoU4Dp9ys_c2XHciRJRIc7VFRHkFJqsVFzozQs3WiJPuHxxxikbwuIajPihJiMJLabkvKrBhoi-wbSCAhHcfL8Fd6-ln0gKjeyMa0-awXFXO3Ndq9PhuO56M1sTPaHp7IjK55crNBGj_VzqOcq1-AsT2PiCrWd_3KU3bDo-QvjvKZGV9wEatHUWZ_kO0J47j7g_kJQ_yYtqtr5cgXtgRERzmXWDR1JNXyx8xXKxT-WkKSua4QpTFTCiRjYrMTlvSU23oMYyXoS9X-5sCc3T4xTL6kqMN5oVKd_sNYYmcqzP5vohHI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/586575575122150
http://platonpart.hu/public/feljelentes/20190117_Feljelentes_kamupartok_ugyeszseg.pdf?fbclid=IwAR2F17hiZ7MY_DdkqZZMtVjzBEdc0oc364lT5-sw642qjTYVfF2CFK3mOrA
https://index.hu/belfold/2019/01/11/nem_ellenorzi_a_kamupartokat_az_asz/?fbclid=IwAR2pra9jc0j6TxdkpLvcB0fj-jVocQBbev__zdGIFeFyZM9r6o5s-imkgSY
https://www.facebook.com/platonpart/posts/587778338335207?__xts__%5B0%5D=68.ARDkmtX_qej7Sw3tOVunBGWlx7KH1nW-Wpd7Xe15eYUhzE44cpzpgD0fDNov2UKAPKKNvuTlxZwQqPy4JySKQl15JdGw-LJp6f4QIWac1rbI6y0yDNlVdwKzhcDYVXauDf_EtYtIpXUwjmduy-YhkKc6WpKDfd557VD5PkCIG7cCH6gkYzrWCZApDedZO1MZ4qrVivey_ywMapsc1peYc9wEGSee-fXE_QVUhrUhGhezQh91--6RWMIum4rIrWq64C0tUOE47yvFE1feERuYeyTWO-MZhtcV4oLXsOer-gXg8IZetxpmbIx28Ee956CIrcYd99x_PaM-z30mmeeIeF8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/587778338335207
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkmtX_qej7Sw3tOVunBGWlx7KH1nW-Wpd7Xe15eYUhzE44cpzpgD0fDNov2UKAPKKNvuTlxZwQqPy4JySKQl15JdGw-LJp6f4QIWac1rbI6y0yDNlVdwKzhcDYVXauDf_EtYtIpXUwjmduy-YhkKc6WpKDfd557VD5PkCIG7cCH6gkYzrWCZApDedZO1MZ4qrVivey_ywMapsc1peYc9wEGSee-fXE_QVUhrUhGhezQh91--6RWMIum4rIrWq64C0tUOE47yvFE1feERuYeyTWO-MZhtcV4oLXsOer-gXg8IZetxpmbIx28Ee956CIrcYd99x_PaM-z30mmeeIeF8&__tn__=K-R
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12. Család és politika 
2019. február 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/600687643710943 

"Ahhoz, hogy egy ország korrupciótól mentes legyen, és csodálatos elmék hazája, három személy 

játszik kulcsszerepet: az apa, az anya, és a tanár." - A. P. J. Abdul Kalam 

Platón szerint a világ összes aranya 

sem elég ahhoz, hogy az emberből 

hiányzó erényt pótolja. Amikor a 

bűnöző pénzt ajánl fel 

megvesztegetés céljából, akkor saját 

magából indul ki. Erénybeli 

fogyatékossága miatt számára a 

bolondok boldogsága a minden. A 

bolondok boldogságát éhezi: pénzt 

és hatalmat. Azt gondolja, hogy a 

többi ember is így működik. Nem 

érti azokat, akiknek például a 

becsület, a tisztességesség, az 

igazságosság, a mértékletesség, az 

erényesség, a demokrácia vagy a 

jogállamiság fontosabb értékek, 

mint a forintmilliók. 

A demokratikus jogállamokban 

boldogabbak a családok, mint az 

önkényuralmak alatt. Akkor is, ha szegényebbek. Miért? Mert egy olyan jogrendszerben 

élnek, ahol tudják, hogy a közösség és a jog szinergiája szabad és kiszámítható életet biztosít 

aberrált hatalmi fenyegetettség nélkül. Az önkényuralmak alatt azonban soha nincs 

biztonságban a polgár. Akkor sem, ha a hatalom hízeleg neki. Mert az önkényuralmak 

aberráltak. Nincs jogbiztonság, nincs kiszámíthatóság. Tegnap a civilek, ma a szomszéd, 

holnap pedig Te kerülsz sorra. Mit érnek a forintmilliók, ha közben nincs szabad média, nem 

függetlenek a hatalmi ágak, korrupt az ügyészség, nincs meg a választások demokratikus 

nyilvánossága és átláthatósága, butító az oktatás, halálos az egészségügyi ellátás, pénzért 

adják ki a közérdekű adatokat, nem lépünk be az európai korrupcióellenes ügyészségbe, nincs 

a népnek alkotmányozó hatalma, stb.  

Ezeken nem a pénz segítene, hanem az állammaffia elűzése, az önkényuralmat szolgáló 

jogrendszer reformja, Európa második legnagyobb közbeszerzésbűnözői 

korrupcióhálózatának felszámolása, és a demokratikus jogállamiság megteremtése. Biztosak 

vagyunk benne, hogy akkor több gyermek születne Magyarországon. 

 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/600677440378630/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBdfuIQ-QsH-TBvCPH32BZAahKakBRrSNVitvmYDijJyJrUcMHfEC8Xo6OlYWwO4ggDMA50GvnlX4oA2c9Zb25a5f_CRheucZPl7BSQ4rrEp-eLEeOVRY3QqMONX94sApFBy02JWLX30c4ILRPRtwXgZY4svmYLmc8lQodewEsRLj7j9n_qrGi61xAPNZt8agYkX8onBwxEKn27Q8144BftZq9JNep4Mw66UOX6pJAZ0BesrJ0Yj22dIegKLuJSSN3cmaugsCJL5hhd85ZC94QwcwWzMlW3eFl35UoO2HTnr-cHcd-fW1nfXFAVc7gkWnheP8pgt-NGD7tt3uNHs_A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/600687643710943
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13. Politikai Csernobil 
2019. február 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/601210203658687 

"Nem a hatalom korrumpál. A félelem korrumpál. A hatalom elvesztésének félelme." - John Steinbeck 

A politika olyan, mint Csernobil. 

Radioaktív sugárzás helyett a 

beküldött képviselők a hatalom 

sugárzásának vannak kitéve. Minél 

hosszabb ideig van valaki kitéve a 

hatalomnak, annál betegebb lesz. A 

csernobili atomkatasztrófa után 

kiskatonákat küldtek a sugárzó 

területre radioaktív törmeléket 

takarítani. Minimális 

védőfelszereléssel. A legtöbben 

belehaltak a sugárdózisba. Mi 

erkölcsi kiskatonákat küldünk a 

politikába, akik védőfelszerelés 

nélkül vannak kitéve a hatalom 

sugárzásának. 

A Platón Párt az egyetlen párt, 

ami ráeszmélt, hogy a politikai 

védőfelszerelést az 

erénygaranciák jelentik. 

Erénygaranciák nélkül 

hatalomba küldeni erkölcsi 

kiskatonákat olyan, mint egy 

újabb Csernobilba küldeni őket 

védőfelszerelés nélkül. Az 

erénygaranciák védelmet 

jelentenek az egypártrendszer és a személyi kultusz ellen, megteremtik a lehetőséget a 

képviselők bármikori visszahívhatóságára, átláthatóságot biztosítanak, stb. A lényege: jogi 

önkorlátozás. 

Előre tudható, hogy a radioaktív sugárzás halálos. Ugyanígy előre tudható, hogy a hatalom 

korrumpál. Az abszolút hatalom pedig abszolút korrumpál. Egy ilyen sugárfertőzött ember 

vezeti az országot. Az ő hibája, hogy védőfelszerelés nélkül ment a hatalomba? Vagy a mi 

hibánk, hogy erénygaranciák nélkül engedtük őt a hatalomba? Az eredmény szempontjából 

mindegy. Már Palpatine szenátor is megmondta réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban, 

hogy aki egyszer hatalomhoz jut, az fél elveszíteni. Ciceró szerint a köztársaság akkor szűnik 

meg, amikor megszűnik a hatalmat gyakorlók évenkénti választása. Már ő is tudta, hogy 

huzamosabb ideig kitenni valakit a hatalomnak: végzetes. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/601199460326428/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDKwBg6HPne02i8GQjbjSbrojnXpHj8fscJ85DcuwiBmwqEbPhuYqyx9NRBnWv-0qKF6OybY56VQXd1-M1IxGtfoecwPB5kPcaysM2TuoQHuLVVY1BUibNlIeI04fxBbz_CIQ4bWB-cLkIx8XDXjahtbw8auiDAUPC8I1vjzHlAC-gXjqRrkBXSI7Xcu9yBwFRuu4su3RH3Sw8nRMWmqWzZ1JV8xAtrlJQYn2ua579Jc5QLQexCqlZ8JgI0x136igpBpZlTggf3ges-LACQnxUFUB-JehAgEZ1yl6APx7QSZgHaGGz-bJuabD7BZijZ73XUq8Qou27hUZDF_3tZ7EI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/601210203658687
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARC3ccTszuJ5-E9rWwWyKtdwLelJJ1cLgf0WbmQdCKJTmY7NMhFyxUmMNulvvkWZ11M0tzN9TnKBRv_T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKwBg6HPne02i8GQjbjSbrojnXpHj8fscJ85DcuwiBmwqEbPhuYqyx9NRBnWv-0qKF6OybY56VQXd1-M1IxGtfoecwPB5kPcaysM2TuoQHuLVVY1BUibNlIeI04fxBbz_CIQ4bWB-cLkIx8XDXjahtbw8auiDAUPC8I1vjzHlAC-gXjqRrkBXSI7Xcu9yBwFRuu4su3RH3Sw8nRMWmqWzZ1JV8xAtrlJQYn2ua579Jc5QLQexCqlZ8JgI0x136igpBpZlTggf3ges-LACQnxUFUB-JehAgEZ1yl6APx7QSZgHaGGz-bJuabD7BZijZ73XUq8Qou27hUZDF_3tZ7EI
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A jövőre nézve az az építő javaslatunk, hogy vegyük komolyan a Platón Párt által kidolgozott 

erénygaranciák ötletét. Ez egy politikai innováció. Olyan paradigmaváltás, amit még kevesen 

értenek. Ám a tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet az út. Amint ugyanis egy 

párt a létesítő okiratába foglalja az erénygaranciákat, onnantól kezdve nem térhet le a 

tisztességes útról. Miért? Mert egyetlen jogi személy sem működhet a létesítő okiratába 

ütköző módon. Ellenkező esetben bárki kérheti az ügyészségen a párt felszámolását. Ugyanez 

igaz a független képviselőkre is, akik közokiratban tudják vállalni az erénygaranciákat. A 

saját maguk és a társadalom védelmében. 

Egyre kérünk: add tovább az erénygaranciák gondolatát! Legyen belőle társadalmi elvárás. 

VAN ERÉNY! 

 

14. Fidesz momentum 
2019. február 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/601243370322037  

“Sokan űzik a megtévesztést és hamis csodákat, amelyekkel megcsalják a tudatlan sokaságot.” - 

Leonardo Da Vinci 

Magyar Közlöny 2019.01.31: A 

Fidesz pártállam 74 millió Ft 

közpénzből kifizetett állami 

támogatást ad szövetségesének, a 

Momentum egyik alapítványának. 

Ez nem a párttámogatás, ami a 

választások miatt jár, hanem külön 

támogatás egy alapítványnak. 

Minden bizonnyal köszönet ez, 

amiért a 2018-as országgyűlési 

választáson a Momentum vitte a 

kukába a legtöbb "ellenzéki" 

pártlistás szavazatot, és ezért a 

legnagyobb segéde volt a 

kétharmadnak. Emlékszünk, 

amikor 30 éve KISZ-titkárok és 

kommunisták gyermekei lettek a 

rendszerváltás antikommunista 

demokratái? Aztán 30 év után 

kiderült, hogy nem is volt rendszerváltás, csak annak illúziója? Végig egy újabb egypártrendszer 

kiépítése zajlott. A következő 30 év megalapozása most zajlik. Illiberális zsebből liberális 

rendszerváltóknak. Ha majd egyszer el kellene játszani, hogy rendszerváltás lesz... Hogy a nép 30 évre 

újra lenyugodjon. 

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19013.pdf 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDnvsWo1f3h09j1HsAcJdQGfSMnw6JLRrl6qA7-JxFydBTw2MyRybD5BXbiQR5_pq1aE106hXsV80bf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKwBg6HPne02i8GQjbjSbrojnXpHj8fscJ85DcuwiBmwqEbPhuYqyx9NRBnWv-0qKF6OybY56VQXd1-M1IxGtfoecwPB5kPcaysM2TuoQHuLVVY1BUibNlIeI04fxBbz_CIQ4bWB-cLkIx8XDXjahtbw8auiDAUPC8I1vjzHlAC-gXjqRrkBXSI7Xcu9yBwFRuu4su3RH3Sw8nRMWmqWzZ1JV8xAtrlJQYn2ua579Jc5QLQexCqlZ8JgI0x136igpBpZlTggf3ges-LACQnxUFUB-JehAgEZ1yl6APx7QSZgHaGGz-bJuabD7BZijZ73XUq8Qou27hUZDF_3tZ7EI
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/601242056988835/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDHEnI_rnDJU6iA0PpOwUS_kMUv0hOVoZIifaz-Y8DF4JncAWzTWN4Kc-Ugkulca3bkXW95cCw5qw0m59QxjxkRcdya0FsKTJIpx_2K6El4bvibfh420MQoLYlJyY9nH2Wd2AEXFu7WM0ZzxR0IhpUB8tEA6V6Ff3CZ5jYNde_0q9pg564hWw9RQDWGPAtscRlIblOYEeSyqetE3x-m8sP3UAzvnze9qdVt2T0R4cMf-YkKKfH2Ee-yMsvrEsNknjdrqwoXRu9xVhB9dyXO68oc7da9i09kDKjLeVtRXv5dcImDn4wyiQK9UlStdeLmINbdw-mBqw44QPwTQrPfuck&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/601243370322037
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkozlonyok.hu%2Fnkonline%2FMKPDF%2Fhiteles%2FMK19013.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2FqunD0FEsLFuQ5mf1-w_GQc03hbC9BY9_kuR7CzDd4UmVBfLz4bRxFKc&h=AT1rtP6rPB4HbCRA4YvzOLXjpLhp-ps-r-BcYPmeUoqKdKodeASO8tRAyj-7ifDUi9aWvqM6nt5yIWYhQqTJsccR4ClvD1lPqXXRpYz1m74zcXF3mmXtV0EKNyMjBHCdgQRms0cKMqIRLBE6bDsb5TGVW4DLBjnIX4DzxHambGPPMgn3o739tS6sOWbYMPz78ehVQ-8Eg1ynwHNm9Vhd4UBc9TnYTAO8YkXHfvnaZJ0BCmk-wTmRvEpTVYQUd04sEb8MyUPXok3lnLn4EZZDm_7A_-9ZkR2Du0jpIp27Z8tb61BYHCt5hp3Ybb2OeIRQv6qtavG6yyyt6U4f7ms2wnrSHOnB-sYXjDBA97veVWq235XGd8AKve5lwNqCgCasjXIK8nDIA38khwEEIQR2JnBNQwKcMEx3jCbvrciLlG_RyulvJw4l_QRjtw8aD2dhBE1zsk6RTLRGEejM6LC290eGosGnOw1NiIKuryUq7JMryH6RxdlBmNy8hwGIMGKnb8kbUnNsfmKm23RRhabuRv2jqvDpeayrEWRWQQYIgckaVPqUueRApkvAjiItgsomwLvjq7LUxpkFV-Gopc9Mnf4v5bY9A0DnCj_Z1nONXKfQU99PZHHU9izssHaI
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15. Ilyen országért dolgozunk 
2019. február 14. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/602315363548171 

"Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene 

járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat ... jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő 

megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség 

szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké." - II. András magyar 

király hatalmát korlátozó Aranybulla, 1222 

Ilyen országért dolgozunk: 

- Ahol függetlenek a hatalmi 

ágak (Köztársasági Elnök, 

Alkotmánybíróság, Rendes 

Bíróságok, Országgyűlés, 

Kormány, Titkosszolgálat, 

Tudományos Grénum, Média, 

Ügyészség), és elnöküket 

népszavazás útján közvetlenül 

választhatja a nép. 

- Ahol a Kormány az utolsó 

forintig nyilvánosan, tételesen és 

azonnal beszámol a közpénz 

forrásairól és felhasználásáról. 

- Ahol a közérdekű adatokat nem 

pénzért adják ki pereskedéssel, 

hanem ahol bűncselekmény a 

közérdekű adatok visszatartása 

és nyilvánossá nem tétele. 

- Ahol bármelyik képviselő 

bármikor visszahívható (eggyel 

több szavazó által, mint ahány 

szavazattal a képviselő elnyerte 

mandátumát). 

- Ahol a politikusok nem a nép főnökének képzelik magukat, hanem a nép munkavállalóiként 

és beosztottjaiként hivatásként végzik a munkájukat a munkahelyükön. 

- Ahol a szakpolitizálást nem ezermester pártok végzik, hanem a kompetens tudományos-, 

szakmai- és civil szervezetek. 

- Ahol nem működhet olyan párt, ami a létesítő okiratában nem vállalja az erénygaranciákat. 

- Ahol a pártokhoz köthető vállalkozások (pl. hozzátartozóké) nem indulhatnak 

közbeszerzéseken, állami tendereken, pályázatokon. 

- Ahol a pártok nem részesülhetnek állami támogatásban. 

- Ahol hazánk is tagja az Európai Korrupcióellenes Ügyészségnek. 

- Ahol Európa hat alapértéke (egyenlőség, szabadság, demokrácia, jogállamiság, emberi 

méltóság, emberi jogok) szent és sérthetetlen ügynek számít.  

- Ahol az önkény bűncselekmény. 
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- Ahol az innovációs támogatásokat nem nagyotmondó versenyre hasonlító pályázatokon 

osztják ki, hanem díjkitűzés (challenge, X-prize) alapon utófinanszírozással a valódi 

innovátoroknak. 

- Ahol a közbeszerzéseken minden pártfüggetlen vállalkozás indulhat, nem csak néhány 

kiválasztott. 

- Ahol az Országgyűlésben 199 pártkatona helyett csak 93 pártlistás képviselő van, és a 

maradék 106 mind független egyéni képviselő. 

- Ahol országos pártok nem indulhatnak az önkormányzati választáson, és ahol minden 

polgármester pártérdekektől mentes független helyi lakos, és a képviselő-testületben is 

mindenki független, nem kötődik párthoz. 

- Ahol minden választás szavazatszámlálásáról élő videófelvétel készül, amit bárki 

visszanézhet, és az urnákat nem csúszkák, hanem csak irreverzibilisen eltávolítható plombák 

védik. 

- Ahol semmilyen állami pozíció nem tölthető be megszakítás nélkül 4 évnél tovább. 

- Ahol a bíróság előtt állami szerv és polgár egyenlő (ahol nincsenek közigazgatási bíróságok 

a polgár és állam vitáira). 

- Ahol alapvető jog, hogy a polgárok népszavazás útján bármikor módosíthassák az 

Alkotmányt. 

- Ahol a demokrácia és a jogállamiság lerombolóit, a közpénz megkárosítóit elszámoltatják. 

Lényegében ez a Platón Párt küldetése. Mind elérhető célkitűzés. Csak tenni kell érte. 

Csatlakozz és segíts, hogy csapatunkat erősítve méltó módon képviselhessük ezt a nemes 

ügyet! Veled. VAN ERÉNY! 

16. Melyik a nehezebb 
2019. február 17. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/603694143410293 

"Vedd észre az apró dolgokat. A jutalmad fordítottan arányos lesz." - Liz Vassey 

Melyik a nehezebb? Egy kg vas 

vagy egy kg tollpihe? A 

kiműveletlen büszke óvodás 

rávágja, hogy a vas. Később 

rádöbben, hogy mivel mindkét 

mennyiség egy kg, így egyformán 

nehezek. Eredeti nézetét, 

bármennyire is vonzó, felnőtt 

korában már kínosnak tartja vallani. 

Pedig kiműveletlen büszke óvodás 

korában kiabálva védte érvét, hogy 

a vas a nehezebb, mert apukája azt 

mondta. 

A magyar néplélek a 

kiműveletlen büszke óvodás 

szintjén áll. Nem az egyének 
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külön-külön buták, hanem a nép együtt. Ahogy Arisztotelész idézi a Nikomakhoszi Etikában: 

"A milétosziak nem ostobák, csak mindig ostobán cselekszenek". Sok magyar azért fideszes, 

mert nem ellenzéki. Úgy gondolkodnak, hogy "ha az ellenzék béna, akkor biztos a Fidesz a 

jó". "Ha az ellenzéki politikusok nem ütik meg a mércét, akkor a kormányon lévő kollégiumi 

kocsmakör biztosan jobb, hiszen ők nyakkendőben tartanak Kormányinfót a TV-ben".  

Ezek a kiműveletlen büszke óvodások ettől mindjárt fideszesek lesznek, és bármi, amit a 

Fidesz tesz, követendő és tisztelendő lesz számukra. Még a fasizmus is. Még a demokrácia és 

a jogállamiság lerombolása is. Hiszen "bezzeg a Vona meg a Gyurcsány meg a többi..." A 

tollpihe könnyű, a vas nehéz, a többi nem érdekes. Punktum. Politika lezárva. Számukra. Mint 

az óvodában. 

Fidesz hívők! Ellenzék hívők! Ideje észrevenni, hogy itt az "egy kg vas és egy kg tollpihe" 

esete forog fenn az ismert pártokkal. Mindkettő egyenlő! Mindkét tábor bűnpártokból áll. Egy 

kaptafára épülnek. Olyan pártok ezek, amik mind máshogy ugyanazok. A kormánypártok is és 

az ellenzékiek is. Egyik sem vállalja a létesítő okiratában az erénygaranciákat. Ezért felróható 

módon hordozzák a korrupció és az önkény kockázatát. Tehát veszélyesek a társadalomra. 

Képes vagy ezt megérteni? Képes! Hiszen már óvodában képes voltál megérteni, ha két dolog 

egyenlő. Csak kell egy mérce. Legyen a mércéd az erény! Vedd észre, hogy a Platón Párt egy 

értékes alternatíva a többi párthoz képest. Hiszen VAN ERÉNY! Benned is! 

17. EP választás 2019 
2019. február 19. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/605046646608376 

"Ha problémát akarsz megoldani, akkor áss le a gyökeréig, ne csak a leveleknél csapkodj!" - Anthony 

J. D'Angelo 

Legalább öt évre meghatározod az EU sorsát a május 26-i szavazatoddal. Európainak lenni 

értékválasztást jelent. Európai nem attól leszel, hogy Európa területén tartózkodsz. Ahogy a portás 

sem lesz egyetemista attól, hogy az egyetem területén tartózkodik. Európai attól leszel, hogy a hat 

európai alapérték számodra is szent és sérthetetlen: 

1) Emberi méltóság; 

2) Emberi jogok; 

3) Demokrácia; 

4) Jogállamiság; 

5) Szabadság; 

6) Egyenlőség. 

2012-ben a Fidesz-KDNP elvonta a hatalmat a magyar néptől az Alaptörvénnyel. A magyaroknak 

többé nincs önrendelkezési joga. Megszűnt a népszuverenitás. A demokráciát az Alaptörvény 8. cikk 

(3) a) pontja, a jogállamot az 1. cikk (2) e) pontja iktatta ki. Egy kollégiumi kocsmakör alkotmányozik a 

népfelség kizárásával. Ez még Kubában is elképzelhetetlen lenne, nemhogy érett demokráciákban. A 

jelenlegi vezetést egy olyan nép szavazta meg, amelyik nem fogja fel a bűnös alkotmány-hekkelés 

súlyát. 
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Azért készül a Platón Párt az 

Európa Parlamentbe, hogy 

kimondassuk az EU-val: legyen az 

önkény bűncselekmény az EU-ban. 

2012-ben álláspontunk szerint 

alkotmányos rend elleni 

szervezkedés eredményeként a 

politikai maffia emberiesség elleni 

bűncselekményt követett el akkor, 

amikor a magyarokat megfosztotta 

önrendelkezési jogától. Az önkényt 

a társadalomra való kirívó 

veszélyessége miatt kiemelt 

bűncselekményként kell kezelnünk. 

Hitler is így tudta szörnytettét 

megvalósítani. A 2012-ben 

hatályban lévő EUs jogrendből 

elemi logikai lépésekkel 

levezethető, hogy amit a Fidesz-

KDNP képviselői tettek, az sérti 

mind a hat EUs alapértéket, ezáltal 

kirívóan veszélyes a társadalomra, tehát bűntettként kell kezelnünk. 

Jelezd számunkra, hogy kész vagy segíteni a Platón Párt EP kampányában! Jusson be végre 

egy olyan párt az EP-be, ami alapításától kezdve közpénz nélkül működik, és a létesítő 

okiratában vállalja az erénygaranciákat! VAN ERÉNY! 

 

18. Három végkifejlet 
2019. február 19. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/605104513269256 

"Az igazság legyőzi a hazugság fabrikációit" – Hérakleitosz 

Három végkifejlete lehet a Fidesz-KDNP maffiarezsimnek. Ezek közül a helyes békés jogi utat 

javasoljuk (EU). Segítsetek benne! 

1) Forradalom: Az elnyomó rezsimeket általában nem lehet békés úton megdönteni. Ilyenkor a 

természet törvénye, és az Isten előtti egyenlőség igénye forradalmat eredményez. Ám minél 

fejlettebb technológia áll a hatalom rendelkezésére, a forradalom annál nehezebben szerveződik. 

Talán van is egy határ, amit elérve egy technológiai diktatúrát már nem is lehet megdönteni, mert a 

forradalom esélye nullára redukálható tömegmanipulációval (lásd Kína digitális diktatúrája). 
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2) EU Ügyészség: Az egyetlen ok, 

amiért békés úton is kilábalhatunk 

az önkényuralomból az az, hogy 

hazánk felett az EU-nak 

joghatósága van. Az EU 

tagállamokon átívelő új büntetőjogi 

tényállásokat is definiálhat, amik a 

tagállamokra nézve kötelezőek. A 

Platón Párt el kívánja érni, hogy az 

EU kimondja, hogy az önkény az 

EU-ban bűncselekmény. Ez ugyanis 

elemi logikai lépésekkel 

levezethető a hat európai 

alapértékből. Mondassuk ki az EU-

val, hogy az önkény 

bűncselekmény! Ekkor 

Magyarországon vissza kell állítani 

az alkotmányos rendet. Abba pedig a Fidesz-KDNP belebukik. 

3) Hazug rendszerváltás: 1990-ben hazug rendszerváltás történt. Önkényurak utódai és volt 

KISZ-titkárok bújtak demokrata álruhába, és eljátszották az antikommunista demokratát. 

Holott az erénytelenséget kellett volna elűzni a politikából. Erre képtelenek voltak, és 30 év 

alatt létrejött egy a korábbinál még stabilabb erénytelen elnyomó egypártrendszer. Fennáll a 

veszélye, hogy a Fidesz-KDNP maffiarezsim végén előhúzzák az illiberális antidemokrata 

kártyát, és egy általuk pénzelt demokrata liberális erő eljátsza az új rendszerváltást (pl. a 

kormányhátszelet élvező Momentum képében), hogy a végén más párton keresztül, de újra az 

erényteleneké legyen a hatalom. Óvakodjunk egy újabb hazug rendszerváltástól!  

A feladat továbbra is az, hogy az erénytelenséget űzzük ki a politikából. A tisztességes 

politikához az erénygaranciákon át vezet az út. Azok a pártok, amik nem vállalják a létesítő 

okiratukban az erénygaranciákat, erre a küldetésre alkalmatlanok. Ezért készül a Platón Párt 

az Európa Parlamentbe. Segíts Te is! VAN ERÉNY! 

 

19. EP programunk 
2019. február 26. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/608765026236538  

"Minden ember felelős azért a sok jóért, amit nem tesz meg." - Voltaire 
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https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARAFQXPbW9c3MlXzWIk1D5ZApY8SSVnK3owPNPdym2omZQgTjetTlhGkkyOLc6cfrLhdImHbUFFrs8WH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsvyE7MaY_kgPo2fs5G7QecYVDCifwD_eKGKR-TrFiiKtMpOTXp3RH-TrPn89OZaNv9tGyORppLWIcYEABpwG2Gwrsy7i5aCDOdJXopiJdreY0MuGwJVA_YAb14lKvouXiPXDz9sTk2mcQCAZpEIQsht4M0mC076u2Km-SOLEm-T15_Jj-M4O08_8rj985xRJuDB-ydLQ5jWSd7cNmV0WZZO-4xDityEYgZmYpA3lfAOF6fQ-iv-A1a7teSGrdtxWhB9xnmC_TuOhKBPXu8VrB57LrkenS282mqAOsOOinvxNBJo71GELKGU-sLye-p0VAd4o5TXEJznraJIuHB5w
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/608762412903466/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDnECKTT0RaxQa-dwzbOlzEm2VLcRHWzwXWLw6fqPgZbRVott-IPsMgs_jIzKiIaU__CiFfH8BgWccKNOLo7U6PtOJgtHwWCa18oS0r96dn3vDvRPmDv5Ov2SPRwZ-E0g-JYVcG4m9OE21fqRVB7iqfeIun5p7_udZvhddUk3_veVwLNHdbUQUPsr7Ez7NFj5jhOZxTYx-7tv846cR4lpsGG8fXJ_Dt0buKVO64eAPM81ja0leqaWjDuP8ki2p0mItQzqWhEsBSzVcHkfW_xquWc_iUZW8UsTILgoI4vUnK_Ju7MZoT-aIh4px15X_jFLSd2GMzr2IqOx1aM0-0xLw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/608765026236538
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Megjelent az Európai Parlament 

választásra készült Programunk! A 

legfontosabb problémára koncentrál. 

Kíváncsian várjuk a fogadtatását. 

2019.05.26-án öt évre határozod 

meg Európa sorsát. Ha úgy érzed, 

hogy szívesen segítenél is az ügy 

érdekében, tárt karokkal várunk.  

VAN ERÉNY! 

Itt olvasható a program: 

http://platonpart.hu/…/isme…/Platon_Part_EU_program_2019.pdf 

 

20. Csatlakozz a Lázadókhoz 
2019. február 27. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/609118532867854 

"Minden alkalommal, amikor valaki kiáll egy jó ügyért, amikor a köz érdekét képviseli, amikor fellép 

az igazságtalanság ellen, akkor a remény egy pici hullámát kelti, és az ilyen apró hullámok 

energiacentrumainak millióiból létrejövő tajtékzó hullám az önkény és elnyomás leghatalmasabb falait 

is elsöpri." - Robert Kennedy 

A pártok EU programját átnézve 

nyomasztó a felismerés, hogy 

kizárólag a Platón Párt kampányol 

azért, hogy a magyar népnek joga 

legyen a saját alkotmányának 

népszavazás útján történő 

módosításához. Kizárólag a Platón 

Párt tűzte a zászlójára a nemzet 

önrendelkezési jogának 

visszanyerését. Kizárólag a Platón 

Párt kampányol azért, hogy az 

önkény minősüljön az EU-ban 

bűncselekménynek (pl. a 

demokrácia vagy a jogállamiság 

kiiktatása, ahogy ezt a politikai 

maffia 2012-ben az Alaptörvény 8. 

cikk (3) a) és 1. cikk (2) e) 

http://www.platonpart.hu/
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Platon_Part_EU_program_2019.pdf?fbclid=IwAR2I1idAQ7JOf0-lnwpZg2e1rZw9EYyGIUQkHfm8gEX_FrlbolW4A1QPh68
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/609114609534913/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/609118532867854
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDr8cpAH4SexE6DlLERwWq1zFM7b21o-K2jUi3-2Ee9ePJ8MTlcZEm1EZi34aH6tI9qd-i9Oa-6ar0t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBRrfGGvwhoOdqDe1Ebd4nEdr95qZrfuaMJJM2qYLAle8eTOplXXiBj7we4HShRrpfUIMOv-cZ--1ui&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBRrfGGvwhoOdqDe1Ebd4nEdr95qZrfuaMJJM2qYLAle8eTOplXXiBj7we4HShRrpfUIMOv-cZ--1ui&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBsAl0ClByGsa8gWhPyroBbBNjmpNHPNYmCraaf63ldhWTDVlixuZUQY1XAUNomSgPYKfwlmDrfWMX1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBsAl0ClByGsa8gWhPyroBbBNjmpNHPNYmCraaf63ldhWTDVlixuZUQY1XAUNomSgPYKfwlmDrfWMX1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo
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pontjaiban tette). Kizárólag a Platón Párt kampányol azért, hogy Európában ne működhessenek olyan 

pártok, amik nem vállalják az erénygaranciákat, azaz amik veszélyesek a társadalomra.  

Szerintetek miért van ez? Miért nem érdeke a többi pártnak, hogy a magyarok visszanyerjék 

önrendelkezési jogukat, azaz népszavazás útján beleszólása lehessen minden magyar 

polgárnak az alkotmányba? Egyedül az alkotmányban tud a nép korlátot szabni a választott 

képviselők hatalomgyakorlásának. Hogyan lehetne demokrácia (népuralom) ott, ahol ez nem 

teljesül? Miért nem képviseli ezt a többi párt, és miért más ügyekkel kampányolnak? Ha nincs 

demokrácia, és nincs jogállam, akkor nincs értelme semmi másról vitázni! Amíg az önkény 

nem minősül bűncselekménynek, addig a jogállamiságnak és a demokráciának az ezeket 

leépítő tróger erénytelen politikusok miatt nincs jövője. 

Mi lennénk a valódi Ellenállás? Mi lennénk a valódi Lázadók? Van kedved csatlakozni? Nem 

azt kell majmolni, ami népszerű, hanem azt kell cselekedni, ami helyes. EU Programunk: 

http://platonpart.hu/…/isme…/Platon_Part_EU_program_2019.pdf 

 

21. Bűn a rendszer alapja 
2019. február 27. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/609283129518061 

"Az erkölcsi rossz – keresztény szóhasználattal élve a bűn – a rossznak az a formája, amely a 

szabadság téves használatából fakad, és rengeteg szenvedés forrása, nevezhetjük 

„igazságtalanságnak, gyűlöletnek, terrornak, kínzásnak, kapzsiságnak, hazugságnak, árulásnak, 

gőgnek, irigységnek, önzésnek, közömbösségnek” és még sok másnak." 

Johannes B. Brantschen 

Fontos megértenünk, hogy a bűn a jelenlegi rendszer alapja. Sok bűnt lehetne említeni, de két bűn a 

napnál világosabban olvasható az Alaptörvényben. Még bizonyítani sem szükséges, hiszen ott áll 

fehéren-feketén. Kilóg a lóláb. Ez a két nyilvánvaló bűn a demokrácia és a jogállamiság 

megszüntetése. 2012-ben, a korábbi alkotmányos rend elleni szervezkedés eredményeként a Fidesz-

KDNP megszüntette a demokráciát (az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjával) és kiiktatta a 

jogállamiságot (az Alaptörvény 1. cikk (2) e) pontjával). Ezzel az európai alapértékek ellen vétett, és 

elvette a magyar polgárok önrendelkezési jogát. Ez a bűnös rendszer csak így maradhat fenn. Bűnös 

egypártrendszerben, amihez a korrupt választási törvény, a gyarló ügyészség és a közpénzből 

feltőkésített magánhatalom is asszisztál 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARArActr6zzOzLJSp6kidMybO4z1KIiYkkfMObBHAFSC086Z5pAYmTwQWy46DfuTGw0VtY93WTabxSAz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA4s1jPNB2-cfJovHym18EYG1g4huEBvx4hACd4EqpyV08ltE55P8XDW5QcevhiPOGItGKNHMFFMMQzZJkYGSj1RSaOqKCGq9PKfBcZ7rszF7MkHdDm37vCYFA9xewKH4DGvWyQLS40cXMMsDa1Qf4Qidt_qPahqgfTRmAaoIYkm6Qmsrs9X-YSWMEEyCigS_4P-eb3aUJam_HIwP876lApu69PdfJRYmKkc0VEEBqkmkTDLpZoeDARKYWOSumziHecOMSadBLuh15zoiynQ1g-rgeLgFL0h6K55n1NaD0wUi_fQ37hbB5PtK_SJKQmPc_W3abOterVRVkASjRIqo
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Platon_Part_EU_program_2019.pdf?fbclid=IwAR3RWMyRWE9vIRs7FJOQEOhb5kV1dXme0dIbzG_ngoCKZDFuWCz2E2hWn7o
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/609231372856570/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBdhR6gQET8ymU-srVimnrc-xzn4cv9i3jET8yNjx9HlsAp5qGpnFcQRyFjpoxES5ygaVQpxk7up8OC7AUidpKfHQfunfCFLGeLc0VX-w1L-Br0qUnpWZTrqzoXAaUT5uDPfFWGsP0k7MOa1-zgpMlzlk5FXo-sHtueKoEfaSuwwME0I7THpYn6mxMKk6x1aEsF4WditH2rl_vuaVMJi8KH024uIvvtRhRCCNG3Zeo3fq9_Q6y7iZcjMG4QO8xBfzN8r7hxhrjM0AtFHUzpYFMGWCCvD7V-7IFdRcpi9bghyCsVCq1wsLkH7Bcv5uenV80UfpNzYxSRZyoI9vUUq2A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/609283129518061
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Ez miért bűn? Azért, mert az EU-

ban a demokrácia és a jogállamiság 

a hat alapérték között szerepel. 

Szent és sérthetetlen. Európa az 

alapértékektől Európa. Ezek az 

értékek attól alapértékek, hogy 

alapjaiban határozzák meg a 

civilizáció rendjét. Attól 

alapértékek, hogy ezek megsértése 

fenyegeti leginkább Európa 

társadalmát. Ezeknek az 

alapértékeknek a megsértése 

kirívóan veszélyes a civilizált 

társadalom számára. Márpedig ami 

kirívóan veszélyes a társadalomra, 

azt bűncselekményként kell 

kezelnünk. 

A demokrácia szükséges 

feltétele, hogy csak 

népszavazással lehessen 

alkotmányozni, és a nép korlátot 

tudjon állítani a hatalmat 

gyakorló választott képviselők 

számára. Ahol ez nem teljesül, 

ott nincs népuralom 

(demokrácia), hanem diktatúra 

van. Érthetetlen, hogy a többi 

párt miért nem a problémák 

gyökerére koncentrál. Úgy tűnik, 

hogy a Platón Párt a valódi Ellenállás. 

Egyedüli pártként azért készülünk az Európa Parlamentbe, hogy kimondassuk az EU-val, 

hogy az EU alapértékeinek megsértése minősüljön bűncselekménynek az EU-ban. A 

demokráciának és a jogállamiságnak csak akkor van jövője, ha a megsértésüket 

bűncselekménnyé nyilvánítjuk. Segíts, hogy 2019.05.26-án ott lehessünk a szavazólapon az 

Európa Parlament választáson! 

Add tovább Te is: az önkény bűncselekmény. VAN ERÉNY! 

22. Legyen az önkény bűncselekmény az EU-ban 
2019. március 1. 

https://www.facebook.com/events/371950536726728 

"Az önkény bűncselekmény." - Platón Párt 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARApbiXJLmPSDDcZhN4Uwz1SMJ0dAEucAgnJoDqZaUvWvfPH1wYnoO4kgbuLc5AKBrRrtzIp2eJT7ZYO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdhR6gQET8ymU-srVimnrc-xzn4cv9i3jET8yNjx9HlsAp5qGpnFcQRyFjpoxES5ygaVQpxk7up8OC7AUidpKfHQfunfCFLGeLc0VX-w1L-Br0qUnpWZTrqzoXAaUT5uDPfFWGsP0k7MOa1-zgpMlzlk5FXo-sHtueKoEfaSuwwME0I7THpYn6mxMKk6x1aEsF4WditH2rl_vuaVMJi8KH024uIvvtRhRCCNG3Zeo3fq9_Q6y7iZcjMG4QO8xBfzN8r7hxhrjM0AtFHUzpYFMGWCCvD7V-7IFdRcpi9bghyCsVCq1wsLkH7Bcv5uenV80UfpNzYxSRZyoI9vUUq2A
https://www.facebook.com/events/371950536726728/?ref=3&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARD3_XOZO5fmBTK8TCdurg3dBMOpmPYdLj9gD0A-_Wrp2FHNwJLDhsGbZPCEKHSb6IGJEnKHg1zGfJj_2DBCOUsZ7LvVKIwl3gvgqA0NfJ21Zz_U4TWkmW4Zpb3aUrURkd0C3S61iFdoyfk85YdWHYxkAFSKhDN0La4fDwqvlY2clDU-puARG5mfn0ySGArw9flZA19A2HRwlfTSu_q2IENJRp7mYYTrSixUTl5KgTrcYgQwcnX_1uJxrSWQiKuA8S6E1GBOElZ6FK0CKLCzqQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/371950536726728
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23. Hálózatot építünk 
2019. március 4. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/611958919250482  

"Egy nagyszerű dolog sok kis dolog összességéből adódik." - Vincent van Gogh 

Segítenél egy olyan pártnak az 

Európa Parlamentbe jutni, ami az 

alapítása óta közpénz nélkül 

működik, és a létesítő okiratában 

vállalja az erénygaranciákat? 

Társadalmi érdeknek tartjuk, hogy 

egy ilyen párt is bekerüljön az EP-

be. Egyelőre a Platón Párt az 

egyetlen ilyen párt. Elérjük, hogy 

az EU kimondja, hogy az önkény 

bűncselekmény. Megteremtjük 

hazánknak a valódi demokráciát 

és a jogállamiságot. 20.000 

ajánlóra van szükség az 

induláshoz. 11.500 követőnk van. 

Ha ebből 1000 vállalja, hogy 20 

ismerősével aláíratja az ajánlóívet, akkor meg is vagyunk. Segítesz egy picit? Ha igen, küldj egy 

emailt a postacímeddel az info@platonpart.hu címre, hogy elpostázhassuk az ajánlóívet! Sok kicsi 

sokra megy! 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/611958495917191/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDlft3lAuafJ4-kKEGs_u0jk11JO57OnLi24DSnfGcQt1admYSxS1xvMUF1yhoGf6gE_r5V6m2DKuRNB6AsOuwjsw_tgLBePJU7j7KlcOAZSnCcw7lSIQAuUnJ_RjGrgny-vuEItgAtGA0BOTEyCjzbuXEFiUGQL-YO7jnU3RlC_I2uNXiXdTOSxMtWn84RkgbTDOfe66jBzjxQMSv1MPdRx1sTPlf-RYtsoCgJsAz-gz8beZEpvwC6BRYrWQhX8ATYQciw018qgkEGFEiZlr4JuqLjwP0614Gk0g6G-x_iRbY4ZqR7MICUFt6FoZ-12t6M23Aklby_A0WJSQ-hVho&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/611958919250482
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBmLALW8bJsdKfVTJ4kZnHao7C58UF2VmakraBR--W2c_H3b6jW_4W3fYF4ksLPSx4PN1WpA_mnNL5e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlft3lAuafJ4-kKEGs_u0jk11JO57OnLi24DSnfGcQt1admYSxS1xvMUF1yhoGf6gE_r5V6m2DKuRNB6AsOuwjsw_tgLBePJU7j7KlcOAZSnCcw7lSIQAuUnJ_RjGrgny-vuEItgAtGA0BOTEyCjzbuXEFiUGQL-YO7jnU3RlC_I2uNXiXdTOSxMtWn84RkgbTDOfe66jBzjxQMSv1MPdRx1sTPlf-RYtsoCgJsAz-gz8beZEpvwC6BRYrWQhX8ATYQciw018qgkEGFEiZlr4JuqLjwP0614Gk0g6G-x_iRbY4ZqR7MICUFt6FoZ-12t6M23Aklby_A0WJSQ-hVho
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24. EPP lobbi 
2019. március 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/613002282479479 

"A közelhatározással elfogadott törvények nem tiporhatóak el egyének által." - George Washington 

Írtunk a 12 európai pártnak, amik kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. Az üzenet 

lényege: mihamarabb kezdeményezzék, hogy az önkény minősüljön bűncselekménynek az 

EU-ban (pl. a demokrácia vagy a jogállamiság megsértése). Tűrhetetlen, hogy itt van egy 

erénytelen haveri kocsmakör, ami az emberek bizalmát elnyerve megtiltotta, hogy a magyar 

polgárok népszavazás útján módosíthassák a saját alkotmányukat. Az alkotmányról való 

népszavazás lehetősége a demokrácia szükséges feltétele. Megszüntették tehát a demokráciát, 

és lerombolták a jogállamot, ami két EUs alapérték. Attól alapértékek, hogy a hiányuk 

kirívóan veszélyes a társadalomra. Az önkény kirívóan veszélyes a társadalomra. Mi ez, ha 

nem bűncselekmény? Mit gondoltok? 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/613001075812933/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD7-bU5z8bBwNTq9xPm0mz81OolsUea086mKqIpKW50RqufiQ7y2TJT3WH3RTIhwNHdFbK_KoNoIfuYg9FHVH6KVIFuGDT1DwOdMwf1WcFGGB4dssxm26_tnBszwDL8gkJT_2BGMoXCaBbz8AR1cBMHfAHSlRbdVwBH8oBrnklSmMFdFu-NK3Y-PHfq1dF_Zjp_F_tVB60tkxghBKg6AdY_Bb_YVSTQ93N_CXyYDEMGMl5BLp6uqpNZH4QVcSd0ajrgjHyipdw6WfUQKl5HmpLzC72AwwTeOohHch2GI8hbUNyL-Mz7-cTEHyP2D9yAq1DJ_z1z8AfuhpM_GPBJEGc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/613002282479479
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Dear Valued Party Representatives, 

Please let us express our gratitude and sincere appreciation for your coordinated effort to try 

to stop the cancer of democracy and rule-of-law: the Hungarian Fidesz-KDNP governing 

political party duo. These populist and nationalist parties destroyed democracy and rule-of-

law in Hungary in 2012 when the constitution was replaced by a so-called Base Law that was 

never accepted by the Hungarian people on a referendum. There is a constitutional crisis in 

Hungary. The Hungarian citizens cannot initiate a referendum to change the constitution by 

http://www.platonpart.hu/
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national majority vote (which is a necessary prerequisite of democracy) because the 

governing parties banned it in the Base Law. All branches of power (President, Government, 

Legislation, Justice, Secret Service, etc.) are under the control of the political mafia led by a 

few people without virtues and principles. 

We urge you to respect the six European values, including democracy and rule-of-law. We 

urge you to take immediate actions to get EU legislators criminalize the violation of 

democracy or rule-of-law in EU criminal code above member states. Say it out loudly in the 

EP: Tyranny is crime!* Democracy and rule-of-law have future if and only if the violation of 

these values is considered a criminal act. Any government who bans and prohibits the citizens 

of a nation to change their constitution by a referendum, commits a crime against humanity. 

The six EU values are basic values because they fundamentally define who we are. The 

violation of these values are extremely dangerous to the European society which is part of the 

civilized world. Due to its dangerous nature, tyranny must be a crime in the EU. Violation of 

democracy and rule-of-law will be a crime or there will be no democracy and rule-of-law at 

all. Please take immediate actions to legally criminalize tyranny (the violation of EU's basic 

values) in the EU!  

Sincerely Yours, 

Plato Political Party of Hungary 

 

25. Nyilvántartásba vették pártunkat az EP választásra 
2019. március 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/613339245779116  

"Minden lehetetlennek tűnik, amíg meg nem valósul." - Robert A. Heinlein 

A Nemzeti Választási Bizottság 

nyilvántartásba vette a Platón Pártot 

a 2019.05.26-i Európa Parlament 

választásra. Adott tehát az elvi 

lehetősége annak, hogy bejusson az 

EP-be az első olyan magyar párt, 

ami alapításától kezdve közpénz 

nélkül működik, és a létesítő 

okiratában vállalja az 

erénygaranciákat. A kérdés már csak 

az, hogy lesz-e 20.000 ajánló, aki 

aláírja az ajánlóívünket, hogy 

ténylegesen elindulhassunk a 

választáson. Segítesz? Határozat: 

http://platonpart.hu/…/20190307_EP_valasztas_26per2019_NVB_… 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/613338645779176/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAt9o72lD2oErsEgVsdVjywqOOM2hMqp1PV6hwVmwB3E7GCqUggkew1G5fs-erCTctRrTAAMMG-Brd0rRoxffEPpIzB50T7SJS45TcoOZ6AmtOqHBNHINksjqRrofrOT8dMjZABJ5bG2qcDrmMRDn_qSpvNLBhsc-KL1b9LzkPsqhTEQmV40zdt0kg4-bzRr8t6eezGeD9pkl8FwJaCOixj27hBMZQxzIOClcf3nTEJ6s_dJmSmFLbtWXia78_L9lARq2LeZ8AQcV3NuvyczqdEGWrQCIVQ0aWTV4pahaCYfYiKiQVIWq7_uYLMduLpwbleYza_kPSUeSY3_f0NcY0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/613339245779116
http://platonpart.hu/public/engedely/20190307_EP_valasztas_26per2019_NVB_hatarozat.pdf?fbclid=IwAR3oAqQyBKTCr2jBJSGtMS_IA7fYeA4FknO-RpOb3X7vrYyy5mkNE9dPQp0
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26. Egyetlen párt szerint bűncselekmény az önkény 
2019. március 9. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/614382529008121 

"A kudarc valószínűsége nem téríthet el minket annak a célnak a támogatásától, amit helyesnek 

tartunk." - Abraham Lincoln 

Az ismert pártok szerint a demokrácia 

megszüntetése és a jogállam kiiktatása 

nem bűncselekmény. Szerintünk igen. 

Egyedül a Platón Párt áll ki amellett, 

hogy amit a Fidesz-KDNP tett 2012-

ben a magyarokkal (az Alaptörvény 

bevezetésével), az az EU-ban 

bűncselekmény kell, hogy legyen. 

Hiszen az önkény (az hat EUs 

alapérték veszélyeztetése) kirívóan 

veszélyes a társadalomra. A 

maffiakormány elvonta a magyar 

polgárok önrendelkezési jogát azzal, 

hogy megtiltotta, hogy népszavazás 

lehessen az alkotmányunkról. 

Bevezette az egypártrendszert, és 

kiiktatta a jogállamot azért, hogy 

kontrol nélkül lophassa a magyarok és 

az EU adófizetők pénzét. 

Egyedül a Platón Párt EP 

kampánya tartalmazza, hogy a 

magyar polgároknak vissza kell 

adni a népszavazás útján történő 

alkotmányozás lehetőségét. Hiszen 

ez a demokrácia szükséges feltétele. Egyedül a Platón Párt EP kampánya tartalmazza, hogy a 

hatalmi ágak vezetőit népszavazással kell tudnia a magyaroknak megválasztaniuk, hogy 

jogállam lehessen. Egyedül a Platón Párt EP kampánya tartalmazza, hogy ne engedjünk 

bűnpártokat működni, amik felróható módon veszélyesek a társadalomra, azaz amik nem 

vállalják az erénygaranciákat a létesítő okiratukban. 

Nem kellene segíteni ennek a pártnak? Az ügynek? Ahelyett, hogy tovább hagyjuk burjánzani 

a bűnpártokat, amik felkéréseink ellenére sem vállalják az erénygaranciákat a létesítő 

okiratukban, és közpénzből működnek? Nem az lenne a helyes, hogy vagy előállunk a Platón 

Párt kezdeményezésénél jobbal, vagy ha nincs jobb, akkor támogatjuk a Platón Pártot, amíg 

nincs jobb?  

Április 6-18 között 20.000 aláírást kell összegyűjtenünk, hogy indulhassunk az EP 

választáson 2019.05.26-án. Ez csak úgy sikerülhet, ha segítetek. Aláírásgyűjtőket keresünk. 

Az ügy érdekében jelentkezz: a info@platonpart.hu címre írt emailben! Öt évente egyszer van 

ilyen. Segíts! Nincs más. Rád van szükség! VAN ERÉNY!! 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/614377745675266/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/614382529008121
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARAFjNW9uv2dCQD3rmPoWKEPWot9Y66Jek1RE124OtPn3JNVbMOpjc6Bn1jWB-7hq7IF0-BQteudNkdi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBLgJaJGv5A-EWHJcWO5-ICIpprKWhrtjNOF5KTicLjhM343kNvaNmoZvL1k-xB-v6zC3OCCu4FmaPp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARD0iljaYVWD1kxeu-WN2B_QVFKnn5DreQGuQrQo7vFMxyc13DVi4tg3G8ujXEfTT3ytH6s5VJPbs2M-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDyFxOKYKmeuNn94udJfxHTxtuVh1pMh1b5ZY9xj1X-SDlWsXMRXkmEiM21dgfBiFwu_rZmgyts0xtM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDOT3AUVkiAuscIHb2zz4LzOu7DEds9uQRPh6Eq9MPqCpE4y0SXNqNz0_jRP5Ej_XZUgGEQZNX3cql_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDOT3AUVkiAuscIHb2zz4LzOu7DEds9uQRPh6Eq9MPqCpE4y0SXNqNz0_jRP5Ej_XZUgGEQZNX3cql_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARCzvCD2hXE-QDGFZyYt1hPzz2vMtBr200_ZXEXZWOJSy0ZnQr1Oq9GTb61ZEyhxpe1IAB1TL4HCIVjQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-QcaEyVNgz_3sS4h-GPBxht04HcjgZexecfFA-mP7TELBklb7n2NxY5ek3nfK7Lx4NskauydKoChFaCsN2gKm3zRm1jK4rOT8i4g7XuJj_rUGLS_1tgiqmpdJnnQFhPR6SG-m8-WbiLIrDQgxs8UtpaufrXu-A1IMc818mkjU3supZE5gykGUagEEOH2dwyi4dd1gBsBVhVOMRL7VmThvrz0GFp9-sOxrCYWAwQsgiZh7qKK3EfM43nJ5GLuIrQthIgB10WFZrkghbhyxoVPELsEqAkJnQhQwYqjJssv3u1eYyU-RHpBltMoXPMb5dyvaWrQz2qxdtGkbJ4bI6M0
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27. Csatlakozz az aláírásgyűjtő csoportunkhoz 
2019. március 10. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/614738595639181 

"Meg kell tanulnunk testvérekként együttnélni, vagy hülyékként fogunk eltűnni." - Martin Luther King, 

Jr. 

Segíts nekünk aláírásokat gyűjteni 

2019.04.06-18 között! Csatlakozz a 

csoporthoz! Veled sikerülhet. 

Bejuthat az EP-be az első magyar 

párt, ami közpénz nélkül működik, 

és alapításától kezdve a létesítő 

okiratában vállalja az 

erénygaranciákat. A Platón Párt az 

egyetlen párt, ami az EP-be azért 

készül, hogy kimondassa: az 

önkény bűncselekmény. Ezzel az 

egyetlen párt, ami a demokrácia és 

a jogállam megteremtését komolyan gondolja. Hiszen az EU hat alapértékének csak akkor van jövője, 

ha megsértésüket bűncselekménnyé nyilvánítjuk. Az önkény kirívóan veszélyes a társadalomra. VAN 

ERÉNY! https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ 

 

28. Jogerős az EP nyilvántartásba vételünk 
2019. március 11. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/615164002263307 

"A leghosszabb utazás is az első lépéssel kezdődik." - Konfúciusz 

Jogerőre emelkedett a Nemzeti Választási Bizottság határozata a Platón Párt EP választásra történő 

nyilvántartásba vételéről. Segítsetek április 6-18 között összegyűjteni a szükséges 20.000 aláírást! Aki 

érdemben tud segíteni, ide csatlakozzon: https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/614738595639181?__xts__%5B0%5D=68.ARCDFk9ETTjLff1IzkVmZ3okpnYKdVAp0flWuyXX0xUStyLxP3E53fzUkzOL1agqoiq5hwNrOiIB-HeOrse9Y51erukvzcmuGNN2rpCM8F80lO80kTMfPbYs2cbiu79Y-3d_JqcIkWuXRbocgxWahOk_jkKNBi4l4_JSWBL8W-exTK_5Nx4PcmzWkRy0o0T-aUeTABZtKM7lRiL6xYy9_zBKbKPxlfm3VAlUkTaRcTNd0MCGGxKjdHKwT8yomkbmArU2IZn-U9sIbr0AJ8Dq6qvkIG-6OhrnD1bf4WJO8VLUkW2p8tHqBHXatAYaVpg0H7NRKpc5W4BKUEtgucelQ78&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/614738595639181
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBUptjWGJCEit5xDuVxqpgZNGv_T__mGvRPeNG6oTiBb8kuEJ0vkjYxX6Po15uaWaDSzF4pelPCXLOu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDFk9ETTjLff1IzkVmZ3okpnYKdVAp0flWuyXX0xUStyLxP3E53fzUkzOL1agqoiq5hwNrOiIB-HeOrse9Y51erukvzcmuGNN2rpCM8F80lO80kTMfPbYs2cbiu79Y-3d_JqcIkWuXRbocgxWahOk_jkKNBi4l4_JSWBL8W-exTK_5Nx4PcmzWkRy0o0T-aUeTABZtKM7lRiL6xYy9_zBKbKPxlfm3VAlUkTaRcTNd0MCGGxKjdHKwT8yomkbmArU2IZn-U9sIbr0AJ8Dq6qvkIG-6OhrnD1bf4WJO8VLUkW2p8tHqBHXatAYaVpg0H7NRKpc5W4BKUEtgucelQ78
https://www.facebook.com/groups/296224454404268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDFk9ETTjLff1IzkVmZ3okpnYKdVAp0flWuyXX0xUStyLxP3E53fzUkzOL1agqoiq5hwNrOiIB-HeOrse9Y51erukvzcmuGNN2rpCM8F80lO80kTMfPbYs2cbiu79Y-3d_JqcIkWuXRbocgxWahOk_jkKNBi4l4_JSWBL8W-exTK_5Nx4PcmzWkRy0o0T-aUeTABZtKM7lRiL6xYy9_zBKbKPxlfm3VAlUkTaRcTNd0MCGGxKjdHKwT8yomkbmArU2IZn-U9sIbr0AJ8Dq6qvkIG-6OhrnD1bf4WJO8VLUkW2p8tHqBHXatAYaVpg0H7NRKpc5W4BKUEtgucelQ78&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/615163682263339/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDHdfnmc5_bhR4Wz1IistZL6At_Fuumvv4CVLkzQd62hFXtESNSN-TLMtv0sDYriCEhBN6FY6b0JZpI3yCylYNMTuTIUCr06UN64vlK95Iuv2fdKwH4c_uUJK1bI0QdMGlZOAT7WzoCeet3lv61bcyCnPLDaIwaP62UVk1MMXxRmaaQrmGECQ7YcLatJfDfSdNMPa3SiStDq_MtEAihwbru5KKMiH6SlkWwDvVOB1KmHpu8p08weaUPTUyzJqJobzmKgQ12icvGv_Nz_awPBSMt7a_rGOYoP0Az-tg0r1eTGpCel4sNkrP5vlynPKh2Aks-oB9Jgfjdg7ZSdd2G0wE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/615164002263307
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARCqxBMaVwWnUGt9vvxuBGHYuicEHytW9zJd7nSsmq_mzQd3bDxhgZJdjUpzdYjuSBT4UmfIlsH6-5j0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHdfnmc5_bhR4Wz1IistZL6At_Fuumvv4CVLkzQd62hFXtESNSN-TLMtv0sDYriCEhBN6FY6b0JZpI3yCylYNMTuTIUCr06UN64vlK95Iuv2fdKwH4c_uUJK1bI0QdMGlZOAT7WzoCeet3lv61bcyCnPLDaIwaP62UVk1MMXxRmaaQrmGECQ7YcLatJfDfSdNMPa3SiStDq_MtEAihwbru5KKMiH6SlkWwDvVOB1KmHpu8p08weaUPTUyzJqJobzmKgQ12icvGv_Nz_awPBSMt7a_rGOYoP0Az-tg0r1eTGpCel4sNkrP5vlynPKh2Aks-oB9Jgfjdg7ZSdd2G0wE
https://www.facebook.com/groups/296224454404268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHdfnmc5_bhR4Wz1IistZL6At_Fuumvv4CVLkzQd62hFXtESNSN-TLMtv0sDYriCEhBN6FY6b0JZpI3yCylYNMTuTIUCr06UN64vlK95Iuv2fdKwH4c_uUJK1bI0QdMGlZOAT7WzoCeet3lv61bcyCnPLDaIwaP62UVk1MMXxRmaaQrmGECQ7YcLatJfDfSdNMPa3SiStDq_MtEAihwbru5KKMiH6SlkWwDvVOB1KmHpu8p08weaUPTUyzJqJobzmKgQ12icvGv_Nz_awPBSMt7a_rGOYoP0Az-tg0r1eTGpCel4sNkrP5vlynPKh2Aks-oB9Jgfjdg7ZSdd2G0wE&__tn__=K-R
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29. Egyetlen párt teszi visszahívhatóvá a képviselőit 
2019. március 11. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/615456118900762 

„A bűnpártok képviselőit egyszer megszavazza a polgár, és onnantól kezdve 5 évig akkor is képviselő 

marad, ha drogozik vagy ha nem csinál semmit.“ – Platón Párt 

Tudtad, hogy a Platón Párt az 

egyetlen párt, aminek az EP 

képviselőit bármikor 

visszahívhatod? Ehhez elegendő 

eggyel több polgár kérése, mint 

ahány mandátumhoz juttatta. A 

bűnpártok nem biztosítják számodra 

az alapvető politikai jogokat. Adj 

esélyt az egyetlen pártnak, ami 

közpénz nélkül működik, és 

alapításától kezdve a létesítő 

okiratában vállalja az 

erénygaranciákat! A tisztességes 

politikához az erénygaranciákon át 

vezet az út. Segíts összegyűjteni az 

induláshoz szükséges 20.000 aláírást 

Te is! Csatlakozz az aláírásgyűjtő 

csoporthoz:  

https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/615455488900825/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCtCpi3L7nCpQwF2qd_L_rI3fFlqZSvgOkX8iWdPVsjk-HK_0Ai8rF9TDvyfE_eVsciBtWL5wdWcz5gP6QnzgKAq6U0sPYsBX67gtlQSkoUf6Wu6eFroXM4F0nCKWpcLT5Z5RW0lbSD5f3-KaEgvnX1T1skkFkCoLrT7oI7Gk0iV7QbMN6w-hSPJgR3DTq3Uj0w06UuvzGZsBul6VBYIItBv3Gg2MESwHcBXeSEIXCW1TRXDaAL4HKQUQWQRW_VGYNs55XjtlHLo7FYPUuRVEaXlfnta3peOfGDXHOlXhMPQpjA02ZxCniQsqgR4opRMFuZ0rn5sObVkrpBhyruCkQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/615456118900762
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDwhubECm3ruGomwsH3fqJfKi8yjJDNCAVOIhVlYtNYn8C8pKXsRhhZqSRhQ-lEE3-q_z01gU0I7XME&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtCpi3L7nCpQwF2qd_L_rI3fFlqZSvgOkX8iWdPVsjk-HK_0Ai8rF9TDvyfE_eVsciBtWL5wdWcz5gP6QnzgKAq6U0sPYsBX67gtlQSkoUf6Wu6eFroXM4F0nCKWpcLT5Z5RW0lbSD5f3-KaEgvnX1T1skkFkCoLrT7oI7Gk0iV7QbMN6w-hSPJgR3DTq3Uj0w06UuvzGZsBul6VBYIItBv3Gg2MESwHcBXeSEIXCW1TRXDaAL4HKQUQWQRW_VGYNs55XjtlHLo7FYPUuRVEaXlfnta3peOfGDXHOlXhMPQpjA02ZxCniQsqgR4opRMFuZ0rn5sObVkrpBhyruCkQ
https://www.facebook.com/groups/296224454404268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtCpi3L7nCpQwF2qd_L_rI3fFlqZSvgOkX8iWdPVsjk-HK_0Ai8rF9TDvyfE_eVsciBtWL5wdWcz5gP6QnzgKAq6U0sPYsBX67gtlQSkoUf6Wu6eFroXM4F0nCKWpcLT5Z5RW0lbSD5f3-KaEgvnX1T1skkFkCoLrT7oI7Gk0iV7QbMN6w-hSPJgR3DTq3Uj0w06UuvzGZsBul6VBYIItBv3Gg2MESwHcBXeSEIXCW1TRXDaAL4HKQUQWQRW_VGYNs55XjtlHLo7FYPUuRVEaXlfnta3peOfGDXHOlXhMPQpjA02ZxCniQsqgR4opRMFuZ0rn5sObVkrpBhyruCkQ&__tn__=K-R
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30. Minősített minket a Transparency International 
2019. március 11. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/615468408899533  

"Nem bízhatunk olyan kormányban, ami a legfelsőbb szinten elzárkózik az átvilágítástól. Éppen az 

esetükben lenne a legfontosabb a transzparencia." - Edward Snowden 

Tiszteljük a Transparency 

International Magyarországot azért, 

mert a jogállamiságot és a 

demokráciát védi. Éppen ezért 

különleges megtiszteltetés 

számunkra, hogy elemzéseik 

alapján nem tekintik a Platón Pártot 

kamupártnak. Az ő szavuk sokkal 

többet ér számunkra, mint 

bármelyik sajtóorgánumé. 

http://www.atv.hu/…/video-

20190311-kamupartok-johetnek-az-

e… 

 

 

 

 

 

31. Egyetlen párt működik közpénztámogatás igénye nélkül 
2019. március 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/615951475517893 

"Ha kíváncsi vagy, hogy mit gondol az Isten a pénzről, akkor csak nézd meg, hogy milyen embereknek 

adta." - Dorothy Parker 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/615468408899533?__xts__%5B0%5D=68.ARCXCX_3mykb92Fle2PFS8m2DAFvnJJl3cpbD1jhEPAnrvcgjGyGBiLP7WucmbQZEi7pBC4C6Ug7IIYaZWkHZZKk_I21N6kzKejBLQx7S5aDReAXboksvOQwrbtLagt2DaI2Cxp3HToqW3kT__Q4gJercmrYZHUk3YqG6KycbHLZKMGSnzG00xB7k-kr-4o5GBxmjmRxaTRWf9qLFcGrq2NJyryc2O-_PyxFiClzbJJaZWN4FgsU0_g6acd-mlqRFEqiaKVyy-xl9XEWHPQODD9DmPR2kq3FzH6izHjL8BRQymKe0E-2qUgyt_SsgVwMB885bi_Sf2zvPafbvN9e3Yw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/615468408899533
https://www.facebook.com/TransparencyInternationalMagyarorszag/?__tn__=K-R&eid=ARDzXcqPsQwJ5ZQbHL0Wvfln7wJbgMByC_kgrXqsTGg-Sbd-peMDryj3U10dPEswD02gE7oSkdlI0nsz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXCX_3mykb92Fle2PFS8m2DAFvnJJl3cpbD1jhEPAnrvcgjGyGBiLP7WucmbQZEi7pBC4C6Ug7IIYaZWkHZZKk_I21N6kzKejBLQx7S5aDReAXboksvOQwrbtLagt2DaI2Cxp3HToqW3kT__Q4gJercmrYZHUk3YqG6KycbHLZKMGSnzG00xB7k-kr-4o5GBxmjmRxaTRWf9qLFcGrq2NJyryc2O-_PyxFiClzbJJaZWN4FgsU0_g6acd-mlqRFEqiaKVyy-xl9XEWHPQODD9DmPR2kq3FzH6izHjL8BRQymKe0E-2qUgyt_SsgVwMB885bi_Sf2zvPafbvN9e3Yw
https://www.facebook.com/TransparencyInternationalMagyarorszag/?__tn__=K-R&eid=ARDzXcqPsQwJ5ZQbHL0Wvfln7wJbgMByC_kgrXqsTGg-Sbd-peMDryj3U10dPEswD02gE7oSkdlI0nsz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXCX_3mykb92Fle2PFS8m2DAFvnJJl3cpbD1jhEPAnrvcgjGyGBiLP7WucmbQZEi7pBC4C6Ug7IIYaZWkHZZKk_I21N6kzKejBLQx7S5aDReAXboksvOQwrbtLagt2DaI2Cxp3HToqW3kT__Q4gJercmrYZHUk3YqG6KycbHLZKMGSnzG00xB7k-kr-4o5GBxmjmRxaTRWf9qLFcGrq2NJyryc2O-_PyxFiClzbJJaZWN4FgsU0_g6acd-mlqRFEqiaKVyy-xl9XEWHPQODD9DmPR2kq3FzH6izHjL8BRQymKe0E-2qUgyt_SsgVwMB885bi_Sf2zvPafbvN9e3Yw
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARAI9p56086Jznlpb0bG3ZiCORWGnffhDTyVojsieGet32KhD5YkzGs_xslzFdrAW1XQKtGmUoxLvmFD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXCX_3mykb92Fle2PFS8m2DAFvnJJl3cpbD1jhEPAnrvcgjGyGBiLP7WucmbQZEi7pBC4C6Ug7IIYaZWkHZZKk_I21N6kzKejBLQx7S5aDReAXboksvOQwrbtLagt2DaI2Cxp3HToqW3kT__Q4gJercmrYZHUk3YqG6KycbHLZKMGSnzG00xB7k-kr-4o5GBxmjmRxaTRWf9qLFcGrq2NJyryc2O-_PyxFiClzbJJaZWN4FgsU0_g6acd-mlqRFEqiaKVyy-xl9XEWHPQODD9DmPR2kq3FzH6izHjL8BRQymKe0E-2qUgyt_SsgVwMB885bi_Sf2zvPafbvN9e3Yw
http://www.atv.hu/videok/video-20190311-kamupartok-johetnek-az-ep-valasztason-is?fbclid=IwAR2xpbmRIY_gdkfzMepxg-qCHUG7TXxIJUp2a6xe0LWiec5q56CbHPSzQEc
http://www.atv.hu/videok/video-20190311-kamupartok-johetnek-az-ep-valasztason-is?fbclid=IwAR2xpbmRIY_gdkfzMepxg-qCHUG7TXxIJUp2a6xe0LWiec5q56CbHPSzQEc
http://www.atv.hu/videok/video-20190311-kamupartok-johetnek-az-ep-valasztason-is?fbclid=IwAR2xpbmRIY_gdkfzMepxg-qCHUG7TXxIJUp2a6xe0LWiec5q56CbHPSzQEc
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/615951098851264/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCvh8z-Q0xIQ_FvB5xO60bUhOONz5MZ6iCDdi_47p707w7xagmaDlCc9rJXJf8vmaNthZJqBKfmxoHgctZd99bJ5BWUcSkyfAOZw4g_tyN7aC9bNxttCkKDQb0qxt09xUGvu75uH_-uTjMNu3C2cDLmPSHX1pQLJggEv5zr-fovCQxjGMJeSZrbe4CMYsFmLxm4RBSqAakDvITL-BY7nuwrDfu-tqb3ij6_wGPuiNjOk3CkLkxOMcI5ZVwZ_xEBHYBwteICYKKLwLLw7iGwDfpJgRV_7Te0JoRYB0rx1E8t_ukU4fNr-AuB8mOEkrU75_i5Y14NyUXPW8-yfU02jhs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/615951475517893
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Tudtad, hogy a Platón Párt az 

egyetlen párt, ami nem állami 

támogatásból él? A többi párt állami 

lélegeztetőgépen a Te pénzedet 

használja. Hiszen az állami 

támogatásokat a Te adódból 

befizetett pénzből fizetik ki. Adj 

esélyt az egyetlen pártnak, ami 

közpénz nélkül működik, és 

alapításától kezdve a létesítő 

okiratában vállalja az 

erénygaranciákat! A tisztességes 

politikához az erénygaranciákon át 

vezet az út. Segíts összegyűjteni az 

induláshoz szükséges 20.000 aláírást 

Te is! Csatlakozz az aláírásgyűjtő 

csoporthoz: 

https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ 

 

32. Bolond lennél másik pártra szavazni 
2019. március 14. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/616490782130629  

"Az emberek joga, hogy minden olyan jog vagy az alkotmány bármilyen szabálya elleni ellenállást 

szervezzenek, amivel nem értenek egyet." - Al Smith 

Tudtad, hogy a Platón Párt az egyetlen párt, ami ki akarja mondatni az EU-val, hogy az önkény 

bűncselekmény? 2012-ben a Fidesz-KDNP az Alaptörvénnyel megszüntette a demokráciát és kiiktatta 

a jogállamot. Az önrendelkezési jogunkat vesztettük el, mert nem népszavazhatunk többé a saját 

alkotmányunkról. A többi párt szerint ez nem emberiesség elleni bűncselekmény. Adj esélyt az 

egyetlen pártnak, ami közpénz nélkül működik, és alapításától kezdve a létesítő okiratában vállalja az 

erénygaranciákat! A tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet az út. Segíts összegyűjteni 

az induláshoz szükséges 20.000 aláírást Te is! Csatlakozz az aláírásgyűjtő csoporthoz: 

https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/groups/296224454404268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCvh8z-Q0xIQ_FvB5xO60bUhOONz5MZ6iCDdi_47p707w7xagmaDlCc9rJXJf8vmaNthZJqBKfmxoHgctZd99bJ5BWUcSkyfAOZw4g_tyN7aC9bNxttCkKDQb0qxt09xUGvu75uH_-uTjMNu3C2cDLmPSHX1pQLJggEv5zr-fovCQxjGMJeSZrbe4CMYsFmLxm4RBSqAakDvITL-BY7nuwrDfu-tqb3ij6_wGPuiNjOk3CkLkxOMcI5ZVwZ_xEBHYBwteICYKKLwLLw7iGwDfpJgRV_7Te0JoRYB0rx1E8t_ukU4fNr-AuB8mOEkrU75_i5Y14NyUXPW8-yfU02jhs&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/616490578797316/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDuM79XzS9rxqpDnXyj__s54OB2BYHg6wmdqnqDYPG-gWLaEmpflTkTQVCQJH916XtqVdf1O65-0nRuYK5NvAPAPYlcwJ2VCRu1LI1Nu7qY_osM7miQcq7Srynq_rz7IuhYtlLYClwfO5t-haMNnoDrPFA_cTRPVv_Vhocjbw_R7qlkdobcOr7w8Z0PNHcSvGCJzhT8Zs8P7MTjmehJRLNwSIZAjw1SpWzbuM5WGoSS-scKjbT1g0SPrTjcrtlBP9rCG0e_ALXNUNpkuYFjNuDjT9KbCw-kt2czGc8Do1EDJm7RQB6vEpsKI0Oqb460XcQfzIarbW4Dyg7giBVVZzw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/616490782130629
https://www.facebook.com/groups/296224454404268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDuM79XzS9rxqpDnXyj__s54OB2BYHg6wmdqnqDYPG-gWLaEmpflTkTQVCQJH916XtqVdf1O65-0nRuYK5NvAPAPYlcwJ2VCRu1LI1Nu7qY_osM7miQcq7Srynq_rz7IuhYtlLYClwfO5t-haMNnoDrPFA_cTRPVv_Vhocjbw_R7qlkdobcOr7w8Z0PNHcSvGCJzhT8Zs8P7MTjmehJRLNwSIZAjw1SpWzbuM5WGoSS-scKjbT1g0SPrTjcrtlBP9rCG0e_ALXNUNpkuYFjNuDjT9KbCw-kt2czGc8Do1EDJm7RQB6vEpsKI0Oqb460XcQfzIarbW4Dyg7giBVVZzw&__tn__=K-R
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33. A szabadság az önkény hiánya 
2019. március 15. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/617270182052689 

"A tiszta gondolkodás inkább bátorságot igényel, mint intelligenciát." - Szász S. Tamás 

Éljen a magyar szabadság! Mondhatnánk március 15-e alkalmából. De sajnos nem mondhatjuk. Nincs 

mit éltetni. Nincs szabadság. Az erénytelen elnyomó hatalom miatt. 

Így ehelyett azt kívánjuk, hogy Érjen a magyar szabadság! Érjen a haza! Jelenleg ugyanis hazánk 

éretlen a szabadságra. Sőt, nemcsak a szabadságra éretlen a magyar, hanem éretlen az egyenlőségre, 

a demokráciára, a jogállamiságra, az emberi méltóságra, az emberi jogokra is. A magyar nép ezeket a 

civilizációs értékeket sajnos nem értette meg soha. Időnként néhány hős kiharcolta ugyan a 

szabadságot, de az utánuk jövők sorra elvesztették azt, amit elődeik kiharcoltak. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/617258608720513/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCLLc1Rwmga0Ym5K9P69i5meGnsz-75Lc3M_ea3oO2BWvcqG6n7cWJKbCZyqvxkgaaLFEkBcIdluv43jPfQq70LoaoFmDTCaC5MjHn6xtHsMYJsbJiVZUBmIu3k_8ucfipMwXVpsZFKQD8fQPu7Eoh0E1uXQr8FIcR9q89CA0onPCC-von8iupGFplJV8VHeguXAZUhnJ_QdkINr15xjACecX4gfZf3mFeqIRvhqUFcZxmYD0lNhpAAgP5j9wLNEiEc6qt0J-Lvwz6cekvg0TmRkdfcyvzQv7zOLsVebNoItnlJvMqLYwS_NmvXSPf6pzeioxtYV-5O1umlM1GviU0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/617270182052689
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Sokan azt sem tudják, mi a 

szabadság. A szabadság az önkény 

hiánya. Az önkény a hat európai 

alapelv valamelyikének megsértése. 

Rengeteg magyarnak fogalma sincs, 

hogy mi az EU hat alapértéke 

(szabadság, egyenlőség, 

demokrácia, jogállam, emberi 

méltóság, emberi jogok). Pedig 

európaiként az lenne az abszolút 

minimum, hogy legalább ezzel a hat 

alapértékkel tisztában legyünk. Ha 

ezzel sem vannak sokan tisztában, 

akkor hogyan lehetnének tisztában 

azzal, hogy mit jelent magyarnak 

lenni? Azon felül, hogy az EU tagjai 

vagyunk, még magyarok is vagyunk. 

Hatnál tehát minden bizonnyal több 

alapértékünk van. Csak éppen nincs 

közmegegyezés. Így nincs is 

nemzet. Csak van egy ország 

Európában, amit a hatalomért 

megoszt néhány erénytelen 

rongyember. 

Magyarok milliói nem tudják, mi a szabadság. Lehet-e szabadság ott, ahol a polgároknak 

néhány sehonnai politikus nyereségvágyból megtiltja, hogy népszavazhassanak az 

alkotmányról? Nem lehet. Lehet-e szabadság ott, ahol a polgárok által a közszolgáltatásokra 

befizetett közpénz felhasználása maffiamódszerekkel, a nyilvánosság teljes kizárásával 

történik? Nem lehet. Lehet-e ott szabadság, ahol a hatalommal szembeni peres ügyekre külön 

bíróságokat hoz létre a hatalom? Nem lehet. Lehet-e ott szabadság, ahol az összes közjogi 

méltóságot egyetlen ember döntése alapján nevezik ki? Nem lehet. 

Mégis, egyetlen párt képviseli, hogy az önkény legyen az EU-ban bűncselekmény. Egyetlen 

párt képviseli, hogy a hatalmi ágakat vezető közjogi méltóságokat népszavazás útján 

választhassuk. Egyetlen párt képviseli, hogy az alkotmányt csak népszavazással lehessen 

módosítani. Egyetlen párt működik közpénz nélkül. Egyetlen párt vállalja a létesítő okiratában 

az erénygaranciákat. Egyetlen ilyen párt indul az EP választáson. A Platón Párt.  

Tíz nap alatt tízen jelezték, hogy segítenének összegyűjteni a 20.000 aláírást. Szerintetek ez 

elég? Aki szerint nem, azt várjuk itt segíteni 2019.04.06-18 között aláírásokat gyűjteni: 

https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ Érjen a magyar szabadság! Érjen a 

haza! 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDmMfuZeESfeDso5VBU4gW3vUgcNFWYqu0br5nCwdDK9AM3sdgHF5EUSDMlTAh67gZLHYemBYtQvqup&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLLc1Rwmga0Ym5K9P69i5meGnsz-75Lc3M_ea3oO2BWvcqG6n7cWJKbCZyqvxkgaaLFEkBcIdluv43jPfQq70LoaoFmDTCaC5MjHn6xtHsMYJsbJiVZUBmIu3k_8ucfipMwXVpsZFKQD8fQPu7Eoh0E1uXQr8FIcR9q89CA0onPCC-von8iupGFplJV8VHeguXAZUhnJ_QdkINr15xjACecX4gfZf3mFeqIRvhqUFcZxmYD0lNhpAAgP5j9wLNEiEc6qt0J-Lvwz6cekvg0TmRkdfcyvzQv7zOLsVebNoItnlJvMqLYwS_NmvXSPf6pzeioxtYV-5O1umlM1GviU0
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34. Kirakatemberek 
2019. március 17. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/618286895284351 

"Nézz a pávára! Elölről csodaszép. De amikor hátulról is megnézed, meglátod az igazságot." - Ferenc 

pápa 

Kirakatembereket keresel az EP 

választásra? Van belőlük bőven. 

Csak aztán 2 év után ne sopánkodj, 

amikor az egyikről kiderül, hogy 

drogozni ment ki, a másikról meg 

hogy nem az érdekeidet képviseli, a 

harmadikról pedig hogy nem csinál 

semmit. Inkább a pártok létesítő 

okiratát nézd meg! Van-e benne 

bármiféle önkorlátozás? 

Visszahívhatóság? Átláthatóság? 

Jogi számonkérhetőség? Öt évre 

választunk EP képviselőket. A 

bűnpártok EP képviselőit nem 

tudod soha visszahívni. Egyetlen 

párt vállalja a létesítő okiratában az 

erénygaranciákat. És egyetlen párt 

EP képviselőit tudod csak 

visszahívni, ha nem vagy velük 

elégedett. Ez a Platón Párt. Több 

figyelmet érdemel. Oszd: VAN ERÉNY! És segíts nekünk összegyűjteni a 20.000 aláírást az 

induláshoz! Csatlakozz, ha tudsz segíteni 2019.04.06-18 között: 

https://web.facebook.com/groups/296224454404268/ 

 

35. Pozsonyi Anita videója (angolul) 
2019. április 4. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/1262263910617034/  

"Mi az élet esszenciája? A mások szolgálata és a jó tevése." - Arisztotelész 
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https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDfOYcLWpY8eRii6wkO0gyWbQr0w6sP4-qy-_SuBsgqgw2FMD-fiVCsQTj4h0-FkYJULYXto_m73NcI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCzub-UUrsl2qy71RDlT40agKZaXe2rhgzTETGD1xd5JwSjsZKmb9EQbsLF9dHx1MFA5_2A0rZ_d59QqX1N6CPezTbSgf45y-6F3AfLqsSKNSojcVvF0kOyvhX4tRs7FVs341DCMDeIeu4fiDROOc6_b6WpAWH8-deBM7lg2TlZqxiAtHBtEk5Wb8tgPKmStlEQX9C4sII2SS4axnSmUC9hKCTG-UJQqyC6JPOkMK6POSpEzrNDk-XE_fAUWrtr906YDF_prd1E4a30xJigGYadyMV8NjQF1ZaFQyY3JV3ycz_YwRv0sIpVjXwOO2gwk1Phqdtw_m8ZMOKv29exgho
https://www.facebook.com/groups/296224454404268/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCzub-UUrsl2qy71RDlT40agKZaXe2rhgzTETGD1xd5JwSjsZKmb9EQbsLF9dHx1MFA5_2A0rZ_d59QqX1N6CPezTbSgf45y-6F3AfLqsSKNSojcVvF0kOyvhX4tRs7FVs341DCMDeIeu4fiDROOc6_b6WpAWH8-deBM7lg2TlZqxiAtHBtEk5Wb8tgPKmStlEQX9C4sII2SS4axnSmUC9hKCTG-UJQqyC6JPOkMK6POSpEzrNDk-XE_fAUWrtr906YDF_prd1E4a30xJigGYadyMV8NjQF1ZaFQyY3JV3ycz_YwRv0sIpVjXwOO2gwk1Phqdtw_m8ZMOKv29exgho&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/platonpart/videos/1262263910617034/?__xts__%5B0%5D=68.ARAH8Dv0cwyijpJgxguizpWP2A4DWdvLcSLGgiP8HVxjSL5lqjXSdzaKgbwhUAM0H6M7qEOuiK4fgzOjLBKbeQ2XZK_fw77lSdcRERCZ_2qfCLhjYCu6V1rrzLJPpsSpmh9EaUJ_MTfQ1ugkuIpYU49wd3Ydiqirc4mM-f-oYFMXMmJ5YAWkaqMX-3bVGGpULVzIRsah6IxMIk7OQH_je-wy3dd3bAzDukelPOYUlqgFYxEdKAV-7MTFnvhPqVl5P7SE5BQpaS29Z9ZAgE8bF0ZJbAb5fIdvkeQfcLXYv0cCBoc-KZEghlIwIUuJDT95WTc2Ac_Q32bQfjEr3RMuVjgNwjH7_VYa&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/videos/1262263910617034/
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Ismerjétek meg Pozsonyi Anitát, 

aki a Platón Párt EP listáján az 

egyik EP képviselő-jelöltünk. Mi a 

véleményetek? Ha sikerül 

összegyűjtenünk 20.000 aláírást 

április 6-22 között, és a Platón 

Pártra elegen szavaztok május 26-

án, akkor bejuthat az első olyan 

párt az EP-be, ami közpénz nélkül 

működik, és a létesítő okiratában 

vállalja az erénygaranciákat. Anita 

lehet az egyik, aki a nemzeti 

érdekeket képviselve elérheti, 

hogy az EU kimondja, hogy az 

önkény bűncselekmény. Így 

nyerhetjük meg hazánk számára a 

hat EUs alapértéket: a valódi 

demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok érvényesülését, az emberi méltóság komolyan vételét, 

a szabadságot és az egyenlőséget. VAN ERÉNY! 

 

36. dr. Vázsonyi Miklós videója (angolul) 
2019. április 9. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/395426834638284/ 

"Semmiféle siker vagy fenyegetettség nem lehet ürügy egy önkényuralom fenntartására." - dr. 

Vázsonyi Miklós 

Ugye számodra is világos, hogy a 

politikusok nem azért vannak, hogy 

a nép helyett döntéseket hozzanak, 

hanem azért, hogy a nép döntéseit 

jógazda módjára, és a legnemesebb 

hivatáshoz méltó alázattal 

végrehajtsák? Ismerd meg EP 

listánk harmadik jelöltjét, dr. 

Vázsonyi Miklóst, aki a Platón Párt 

egyik alelnöke, és a 10 alapító tag 

egyike. Mi a véleményed? 
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https://www.facebook.com/platonpart/videos/395426834638284/
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37. EP listánk 
2019. április 9. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/629909794122061 

"Listák segítségével osztom fel és menedzselem a világot." - Adam Savage 

 

38. dr. Vázsonyi Miklós videója (magyarul) 
2019. április 9. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/593445161160506/  

„Zavaró nekem, hogy vezetés közben mondja....“ – Frankl Klára 

Kérésetekre magyarul is. 

  

http://www.platonpart.hu/
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https://www.facebook.com/platonpart/videos/593445161160506/


 
Évkönyv  2019. 

 
www.platonpart.hu  41/118 
 

39. Klub Rádióban 
2019. április 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/2066261410332856/ 

"A pletyka az ördög rádiója." - George Harrison 

 

Köszönjük a lehetőséget a Klub 

Rádiónak, hogy a Platón Párt 

számára is megadta a lehetőséget az 

EP ajánlásgyűjtés időszaka alatt a 

bemutatkozásra. 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aláírásgyűjtésre várunk mindenkit 
2019. április 13. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/632141630565544 

 

41. Aláírásgyűjtés a Blahán 
2019. április 14. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/632758567170517  

„Mitől lehet ez a tömeges érdektelenség?“ – Kovács Alfi 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/videos/2066261410332856/?__xts__%5B0%5D=68.ARCpa8max3fqN6TurY-voSiB2UatjCMCUCnS7DfiRptyDl6ROn2iMTMHbOYYKB-0UxlCvXN7eVtUncLz5aRjrpa_pE5ozOSJe6k5s3iFPhhQ0EfUw6OZ9WLKG_QLftpxy0oicMRZg07R0TMz8CkJsN2hQgDeG4GdiokjJQbL-jBrRd-7Up5-QDChydaRztUQSA-AnM_GsGP9BQK01lgl4fe8gSfBj3RCCJK1xHckPEjBvzR99RsD_YQjttkWfL7ue-_HnIME3yOwBhDgbRDC9JPxORttNdOw2E3xGI0tdjOmQbaHakxQduPn6WRNHckp5_7xbIp-zwO9c-SSj1u3Q5vierqP3qrw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/videos/2066261410332856/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/632141630565544?__xts__%5B0%5D=68.ARCytrWkhHNUKLPMgxwZDvYBccA-HxNpgaDZ3bP7z-wl8_hfDWstR_JWJOV3VLhcsxh7uZP8Sk6g5MGB933w_uidRsaRsXFW8sQW3BRbJRBAWeaNYXLYHRWVfr6NOnG7GazSuUqIcnplK6KNz-Q4b4RMtUt1DvDk4PjOdw8SRrJxSQICIYEjON4JHZC5fHn7rT38oz7K4BOhBuRW-HAyquxHhVAuHGaAoRYXC2VMTELqoA0IFCvwBD0b0rWcR2Ua-zo-L5CUIUpBlLgqraeVnvTdcFq1oW1oFWGLuAGKM0GD692jRqsgqvuP42z0RiurIjN7-TamRtVdZilNJfQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/632141630565544
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/632757083837332/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC07d3C6OVuWnWaulbN7nj7ffKGeDZwsJtN6l_1uQrIkAH0vs6JXOU2j9JegsujktkSv0VFX8_xDDMcK8e1YzWwHKYc8GKI4GQZnEhRC3oYCeqKVkvIRLtanuXnthRjhHoW_euA7l2pV6K1teA2U4C0_1qmDO8t3KwUc3ndflcrtDi-C78SGM2kFRaAiseb0EFpdwOcxTNMxM1Bg34_8e3SAnFzrz9NoGmDNdg3FfZNlQ0TXZ-060dXegjaL5wV2LCP2kj3K-eu79iTj6pFLxM-cNYslavob3LNbukn_kqwb000x3FIZJB3NAE9E7wDtdpYHTKWgdypYP_gV8sK5pw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/632758567170517
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Tudjuk: nem a véleményünktől fog 

megváltozni a világ, hanem a 

tetteinktől, bármilyen kicsik is 

azok. Talán öt év múlva nemcsak 

egyetlen ember fog aláírásokat 

gyűjteni az erénygaranciák 

ügyének. Talán öt év múlva sokkal 

többen egyetértetek majd velünk, és 

Ti is kinondjátok: Az önkény 

bűncselekmény. Köszönjük annak a 

11 számunkra ismeretlen embernek, 

aki tegnap aláírta az ajánlóívet. A 

Blaha aluljáróban is VAN ERÉNY! 

 

 

 

42. A testben felhalmozódott ürülék megbetegít 
2019. május 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/645778115868562 

„Az erénygaranciák a Platón Párt nóvuma.“ – Platón Párt 

Barátaim! Az egészséghez szükséges, hogy elváljon a szar a májtól. Ha felhalmozódik az 

ürülék, beteg lesz a test. Ha a társadalomban felhalmozódnak a bűnpártoló erkölcsi 

fogyatékosok, beteg lesz a társadalom. Felismertem, hogy én is tehetek erről: azzal, ha esetleg 

bűnpártoló erkölcsi fogyatékosokat rejtegetek az ismerőseim között. Azt a látszatot keltve, 

mintha ők is normális emberek lennének. Holott számomra vállalhatatlan minden olyan 

ember, aki a Fidesz-KDNP-nek Európa Parlament mandátumot adna. 

Ha május 26-án a Fidesz-KDNP-re készülsz szavazni, kérlek adj le az ismerőseid közül most! 

Ne keresd a társaságomat! Politikai véleménye miatt senkinek a barátságát nem szeretném 

elveszíteni. Viszont ha szerinted rendben van a közpénzlopás és az EU hat alapértékének 

(köztük a demokráciának és a jogállamiságnak) a lerombolása a migráció álcája mögött, akkor 

Neked nem politikai véleményed van, hanem erkölcsi fogyatékosságod és bűnpártoló 

perverziód. A bűnpártolás nem politikai vélemény. Hanem bűn. Természetesen gondolhatsz 

mást, de ettől nem leszel a barátom. Az ember olyannal sem barátkozik, akiről tudja, hogy 

gyilkos. Így olyannal sem barátkozunk, akiről tudjuk, hogy bűnpártoló erkölcsi fogyatékos. 

Aki hitleri fogaskerék egy korrupt önkényuralmi gépezetben. Az ilyen bűnpártolókkkal teli 

barbár társadalmak miatt vannak háborúk. Ahol egy vezető képes az elbutított népét 

szakadékba rántani a saját, a családja és a haverjai bűnei miatt. "Nincs jó vagy rossz cél 

érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van, és az nem a vezető személyek 

miatt válik embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan." 
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https://www.facebook.com/platonpart/posts/645778115868562
https://www.facebook.com/platonpart/?hc_location=ufi
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Hiszem, hogy egyszer eljut a 

pszichiátria tudománya oda, hogy a 

mások képviselete helyett a mások 

felett uralkodni vágyó politikusokat 

nem miniszternek, hanem 

közveszélyes őrültnek fogják hívni. 

Addig azonban még sok dolgunk 

van. 

Az EP választáson csak 

bűnpártok közül lehet választani. 

Mind rossz. Hiszen egyik sem 

vállalja az erénygaranciákat a 

létesítő okiratában. Ezért mind 

ugyanúgy veszélyes a 

társadalomra, mert felróható 

módon hordozzák magukban az 

önkény és a korrupció kockázatát. 

Az egyik ilyen bűnpártnak 

azonban alkotmányozó 

teljhatalma is van, és ezt a 

polgárok jogfosztására használja 

fel. Ki vetemedne a magyar 

polgárok kétharmados 

bizalmának demokratikus 

elnyerése után arra, hogy ezt 

követően megtiltsa nekik, hogy 

népszavazást 

kezdeményezhessenek a saját 

alkotmányukról*? Erre a 

legerénytelenebb tróger, a 

legkisebb magyar tudott 

vetemedni. Ez bűn, mert az 

önkény egyik ellenszerét, a 

demokráciát szüntette meg. 

Megfosztva ezzel a magyar népet az önrendelkezés jogától. Még most is, a szavazók csupán 

49%-os támogatása mellett, hozzá mer nyúlni az alkotmányhoz, és létrehozza a saját 

közigazgatási bíróságait a rendes bíróságokat kikerülve, hogy csak neki tetsző ítéletek 

szülessenek. Kapcának nézve a jogállamiságot. Ilyenkor az egyetlen racionális magatartás, 

hogy befogott orral egy ellenzéki pártra szavazunk. Nem azért szavazunk az ellenzékre, mert 

az jó, hanem mert a Fidesz-KDNP rossz. Mindaddig erkölcsi kötelességünk így eljárni, amíg 

meg nem erősödnek olyan pártok, amik a létesítő okiratukban vállalják az erénygaranciákat, s 

ezzel a polgárok által jogilag számonkérhetővé válnak. 

Jogállamban és demokráciában is lehet hatékony határvédelem, idegenrendészet, és erős 

szuverén nemzet. Sőt, demokráciában és jogállamban még a korrupt politikusbűnözők és 

közpénzből kitartott rokonaik is megbüntethetőek. Lengyelország után hazánk a legnagyobb 
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nettó kedvezményezettje az EUs támogatásoknak. Az EU kb. 400 millió adófizetője másfél 

évtizedig adója jórészét a magyar demokrácia, jogfejlődés és gazdasági felzárkózás érdekében 

fizette. Furcsállod, hogy érdekli őket, ha korrupcióra folyt el? Ha szerinted az EU 

megrepesztése és az EU-ból való kilépés a migráció megállítását, és nem az Európai 

Ügyészség előli kormányzati menekülést szolgálja, akkor gondolkozz! Ha a kormány 

tisztességesen akarná megállítani a migrációt, akkor demokráciában és jogállamban tenné. Az 

EU után a NATO-ból is ki kell majd lépnünk, hiszen a NATO is a demokrácia és a 

jogállamiság védelmére jött létre az önkényuralmi barbár társadalmak ellen. Akkor majd 

bűnös barbárként ott leszel az USA atomtölteteinek célkeretsztjében, mint aki a civilizált 

világot fenyegeti. 

Én a demokráciát és a jogállamiságot civilizációs alapértéknek tartom a barátaim többségével 

együtt. Mindkettő a szabadság és az egyenlőség derivátuma. Küzdök, hogy a magyar népnek 

újra legyen alkotmányozó hatalma, és ne néhány korrupt tróger módosítgassa az alkotmányt a 

nép beleegyezése nélkül. Az önkény bűncselekmény, mert kirívóan veszélyes a társadalomra! 

Hitler nem elég lecke? Aki az önkényt támogatja, az bűnpártoló. Minden zsarnokot meg kell 

buktatni. Miért? Kant imperatívusza miatt. Ha május 26-án a bűnre és az önkényre szavazol a 

Fidesz-KDNP-t támogatva, akkor nem a barátom vagy, hanem az ellenségem. 

Ha osztod a nézetemet, osztod a posztomat. 

dr. Vázsonyi Miklós, Platón Párt, Alelnök 

* lásd Alaptörvény 8. cikk 3) a) pont 

43. Köszönjük az EP választáson való indulásunk támogatását 
2019. május 20. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/658058641307176  

"Ad astra per aspera." 

 

"Tövises az út a csillagokig". 

Köszönjük szépen az ajánló 

aláírásokat és a bátorításokat 

mindazoknak, akik szerették 

volna látni a Platón Párt listáját is 

az Európa Parlament választás 

szavazólapján. Nem tudtuk 

összegyűjteni a 20.000 ajánlást. 

Ha öt év múlva még lesz EP 

választás, ott leszünk. Most a 

2022-es országgyűlési választást 

célozzuk meg. Csatlakozz az első 

párthoz, ami alapításától kezdve 

közpénz nélkül működik, és a 

létesítő okiratában vállalja az 

erénygaranciákat! Platón Párt. 

VAN ERÉNY! 
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44. Ne támogasd a diktatúrát 
2019. május 21. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/658918617887845  

"Az országhatár átlépése nem védheti a bűnöst a bűne következményeitől." - Jacob Rees-Mogg 

Az EP választásra a Platón Párt nem 

kapott 20.000 aláírást, így május 26-án 

csak bűnpártok közül választhatunk. A 

diktatúra gyengítése érdekében erkölcsi 

kötelességünk valamelyik ellenzéki 

pártra szavazni. Nem azért, mert az 

ellenzék jó, hanem mert a Fidesz-

KDNP rossz, és hatalma van. Mert az 

Alaptörvény 8. cikk 3) a) pontjában a 

Fidesz elvette a magyaroktól az 

alkotmányozás lehetőségét, megfosztva 

ezzel a magyarokat az önrendelkezés 

jogától. Ez bűn, mert kirívóan 

veszélyes a társadalomra. Gyengítsd a 

diktatúrát! Menj el szavazni vasárnap! 

 

45. A tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet az út 
2019. május 21. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/658955041217536 

"Senki nem lép kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és nem ugynaaz az 

ember." – Heraclitus 

Amíg a pártok és a független 

képviselők erénygaranciák nélkül 

működnek, addig a politika az 

erénytelen emberek terepe marad. 

Csak az erénytelen ember szeret 

olyan közegben dolgozni, ahol 

lehetőség van a korrupcióra és az 

önkényre. Emiatt a bűnpártok (azok 

a pártok, amik nem vállalják a 

létesítő okiratukban az 

erénygaranciákat) veszélyesek a 

társadalomra, hiszen felróható 

módon hordozzák az önkény és a 

korrupció kockázatát. 

Erénygaranciák nélkül hosszú távon egyik politikus sem marad szárazon, minden politikus 

besározódik. Még az erényes ember is gyarló természetű. Ám az erényes ember kellően 
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intelligens ahhoz, hogy felismerje, hogy önkorlátozó jogi erénygaranciák szükségesek, ha a 

politikába indul. Szájkosarat rakat önként magára, mert tudja, hogy ő is elkutyulhat. A 

politika egy sugárszennyezett terep, ahová csak védőfelszereléssel szabad bemenni. Az 

erénygaranciák létesítő okiratba (független képviselők esetén közokiratba) foglalt rendszere a 

védőfelszerelés. Az erénygaranciák képesek a demokrácia és a jogállamiság pilléreinek 

védelmére a vonatkozó jogszabályok hiányában. 

A Platón Párt e felismerése paradigmaváltáshoz vezet a politikában. Rávilágítunk, hogy a 

bűnpártok mindegyike egykutya. A piramisjátékok betiltásához hasonlóan azt is el kell 

érnünk, hogy ne működhessenek bűnpártok, hiszen veszélyesek a társadalomra. Megtanítjuk:: 

A tisztességes politikához az erénygaranciákon át vezet az út. 

Többen a Fidesz utáni időkre úgy terveznek, hogy egy új ifjúságot akarnak kinevelni. 

Csalódniuk kell. Az emberi természet 200 év múlva is éppen olyan lesz, mint ma. 

Erénygaranciák nélkül a hatalom korrumpál. Nem az embert kell megváltoztatni, hanem a 

játékszabályokat. 

Mostantól a 2022-es országgyűlési választásra készülünk. Vegyél részt az első olyan párt 

kiépítésében, ami az alapításától kezdve közpénz nélkül működik, és a létesítő okiratában 

vállalja az erénygaranciákat! Lassan, de biztosan haladunk. Jelentkezz a csapatunkba, és 

dolgozzunk e nemes ügyön közős erővel és közös erénnyel. Platón Párt. VAN ERÉNY! 

46. Ha csaltak, csalni fognak 
2019. május 22. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/660441911068849  

"Egyszer csaló, mindig csaló." (Once a chater, 

always a cheater) közmondás 

Jelentkezz szavazatszámláló biztosnak 

valamelyik ellenzéki párthoz a vasárnapi EP 

választás tisztaságáért! A Platón Párt sajnos 

nem delegálhat szavazatszámláló biztosokat, 

mert nem tudtuk összegyűjteni a listaállításhoz 

szükséges 20.000 ajánló aláírást. Oszd meg, 

hogy minél többen értesüljenek! Köszönjük. 
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47. Beleülünk 
2019. május 25. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/665840210529019 

"Van egy párt, amit az ellenzéki pártok közül a lesunyibbnak tartunk. Ez a Fidesz 2. A Momentum." - 

Platón Párt 

Az ismert pártok mind bűnpártok, 

mert nem vállalják az 

erénygaranciákat a létesítő 

okiratukban, így felróható módon 

magukban hordozzák az önkény és 

a korrupció kockázatát, azaz 

veszélyesek a társadalomra. Arra 

kértünk mindenkit, hogy az EP 

választáson valamelyik ellenzéki 

pártra szavazzon, mert bár azok is 

bűnpártok, de legalább nincs 

hatalmuk a Fidesz-KDNP 

alkotmányozó főhatalmával 

ellentétben.  

Mégis, van egy párt, amit az 

ellenzéki pártok közül a 

lesunyibbnak tartunk. Ez a 

Fidesz 2. A Momentum. A többi 

ellenzéki pártba beszivárogtak a 

Fidesz téglái, de ez a párt 

szerintünk egyenesen a Fidesz 

agytrösztjei által jött létre. 

Mielőtt rájuk szavaznál az EP 

választáson, tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket: 

- Miért nem vállalta a Momentum a Platón Párt felkérése ellenére az erénygaranciákat a 

létesítő okiratában? 

- Kizárható-e teljes bizonyossággal, hogy a Fidesz hatalom-átmentési kísérlete van a 

Momentum mögött? Akár úgy, hogy ezt még a Momentum elnöksége sem látja, csak kapják a 

pénzt addig, amíg fentről el nem kezdenek jönni az utasítások. 

- Kizárható-e teljes bizonyossággal, hogy a maffiakormány strómanokon keresztül azért 

pénzeli a Momentumot, és azért tolja a médiában ahogy csak lehet, mert a bukó illiberalizmus 

triviális leváltója egy liberális párt lehet? Csakúgy, mint a 'rendszerváltáskor' egy 

önkényuralmi rendszert egy magát liberális demokratának hazudó Fidesz tudta leváltani, 

holott ugyanazok a kommunisták álltak mögötte, mint a korábbi rendszer mögött, csak éppen 

a KISZ-es unokáikat küldték kirakatembereknek, és 30 év alatt újra megszilárdították azt, 

amit 30 éve a polgárok szét akartak verni? A hatalom nem ismer korlátokat, és aki egyszer 

hatalomhoz jutott, az fél elveszíteni, és minden fortélyt bevet, hogy megtartsa. 

- Kizárható-e teljes bizonyossággal, hogy nem történik meg újabb 30 év alatt a 
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Momentummal az, ami a kezdetben szimpatikus Fidesszel megtörtént erénygaranciák 

hiányában? 

- El tudná-e oszlatni a Momentum a fenti kételyeket azzal, ha vállalná a létesítő okiratában az 

erénygaranciákat? 

Ne lépjünk már kétszer ugyanabba a sárba! Mielőtt a Fidesz 2-re szavazol, gondolkozz! A 

többi párt sem jó, nincs jó választás, de gondolkozz! VAN ERÉNY! 

https://web.facebook.com/miklos.vazsonyi/videos/10157032342683266 

 

48. Erkölcsi igénytelenek és erkölcsi tanácstalanok 
2019. május 25. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/665915457188161 

"A függetlenség boldogság." - Susan B. Anthony 

Vasárnap az EP választáson újra 

összecsapnak az erkölcsi 

igénytelenek az erkölcsi 

tanácstalanokkal. A szavazás előtt a 

függetlenségi nyilatkozat szövegét 

szeretnénk figyelmetekbe ajánlani. 

Bár a szavazás tétje marginális (a 

hazánk által küldött 21 képviselő az 

Európa Parlament 751 képviselője 

között szinte észrevehetetlen), 

mégis, itt egy újabb lehetőség a 

diktatúra gyengítésére. Részlet: 

"Magától értetődőnek tartjuk 

azokat az igazságokat, hogy 

minden ember egyenlőként 

teremtetett, az embert teremtője 

olyan elidegeníthetetlen Jogokkal 

ruházta fel, amelyekről le nem 

mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog 

a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek 

Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén 

nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, 

a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot 

létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi 

Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált 

Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a 

tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik 

elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha 
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azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt 

bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, 

hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről 

gondoskodjék." 

Miután elolvasod a Fidesz-KDNP által kreált hatályos Alapörvény 8. cikk (3) bekezdését, 

különösen annak a) pontját, eldöntheted, hogy ennek a kormányzatnak vajon a magyarok 

teljes szabadsága, vagy inkább teljes zsarnokságba döntése a célja. Vajon ez a kormány a 

magyarok példátlan egyenlőtlenségét teremti-e meg a közpénzből kitartott rokonokkal, vagy 

az Európia Ügyészség számonkérése elől menekül az EU megrepesztésének kísérletével? 

Vasárnap mutasd meg, mit gondolsz! Nem azért szavazunk az ellenzére, mert az jó, hanem 

mert a Fidesz-KDNP rossz. 

 

49. EP választási eredmények 
2019. május 27. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/670187416760965 

"A kiderült bűn botránya a zavaró. A titokban maradt bűn nem bűn." – Moliere 

Rekordalacsony volt a 

szavazókörökben az ellenzéki 

szavazatszámláló biztosok száma. Az 

EBESZ sem jött ezúttal ellenőrizni. A 

választás tétje nem volt nagy. A 21 

magyar bűnpárti EP képviselő 

szerencsére alig tud beleszólni az EP 

751 képviselővel működő politikájába. 

Tekintsünk el attól, hogy ellenzéki 

szavazatszámláló biztosok hiányában 

gyakorlatilag olyan választási 

eredményeket komponálhatott a 

Fidesz, amilyet akart, most elemezzük 

azokat a számokat, amiket bemondtak 

(forrás: valasztas.hu - NVI). 

8'312'264 választópolgár van. 

Ebből mindössze 1'795'013 

szavazott a Fideszre. A társadalom 

mindössze 22%-a lelkesedik 

annyira a nacionalista populizmus 

által megteremtett diktatúráért és 

EU-eléenességért, hogy el is 

menjen rájuk szavazni. Csak így 

tovább öntudatra ébredő korábbi 

Fidesz-hívők! 
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Ezúttal is kizárólag bűnpártok közül lehetett választani. Ezeknek a pártoknak eszük ágában 

sincs a létesítő okiratukban vállalni az erénygaranciákat a Platón Párt felkérése ellenére. Az 

ilyen pártok mindegyike felróható módon hordozza magában az önkény és a korrupció 

kockázatát, tehát veszélyesek a társadalomra. Bűnpártok. 

A Fidesz által belülről szétbomlasztott LMP elhullott, leesett tehát a bűnpári bábszínházi 

sárkány egyik feje. 

Nőtt viszont a helyére kettő új sárkányfej. Igen, a Fidesz 2-re, a Momentumra gondolunk. 

Közpénzkampány, átláthatatlan gazdálkodás, kirakatemberek, ígéretek. Erénygaranciák 

nélkül. Ismerős valakinek? Igen, ez egy Fidesz 2. A Fidesz is éppen ugyanígy indult 30 éve. 

Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy az illiberalizmus kudarcát látva a Fidesz 

agytrösztjei feltüzelt médiafigyelemmel és füstbombázó hősifjúkkal a szemünk láttára készítik 

elő a csendes hatalomátmentést. Illiberalista pártból hová máshova? Egy liberalista pártba. Az 

ideológia mindegy, csak legyen az Alaptörvény meghekkelve, addig nem rúg más közösség 

labdába. Teljesen mindegy, hogy házasodhatnak-e a melegek vagy nem, ha lehet lopni, és ha 

nincs jogállam. Hallotta bárki is a Momentumot arról kampányolni, hogy vissza kellene 

állítani a nép alkotmányozó hatalmát? Vagy a köztársasági elnököt közvetlenül választani? 

Dehogy is. Meleg témákkal el lehet terelni a témát a demokrácia és a jogállam hiányáról, és 

minden mehet majd ugyanúgy tovább. Csak más kirakatemberekkel.  

Ismerős? 30 éve egy önkényuralmi rendszerből egy magát demokratának hazudó pártba vitták 

át a hatalmat azok, akik a KISZ-es gyerekeik mögött rejtőztek. Ami most minden korábbinál 

önkényuralmibb lett. Nem restellte nyíltan megszüntetni a demokráciát az Alaptörvény 8. cikk 

(3) a) pontjában, gondolván a szavazópolgárok úgyem értik, mi zajlik. 

Erre Itt van most egy Fidesz 2. Ami nem tanult az erénygaranciák hiányának 

veszélyességéből, és eljátszhatja velünk a következő 30 évben ugyanazt, ami a Fidesszel 

történt. Egy év alatt, demokratikus és jogállami mondanivaló nélkül, kb. megduplázódott a 

Momentumra szavazók száma. Az összes párt között példátlanul. És vannak olyanok, akik 

valami új kezdetben bíznak, és még mindig nem értik, hogy a tisztességes politikához az 

erénygaranciákon át vezet az út. A pártok önkorlátozása nélkül mi gátolná, hogy 30 év alatt 

ugyanaz történjen, mint eddig? Csatlakozz, ha segítenél menteni a menthetőt 2022-ben! 

50. Nem volt ellenzéki szavazóbiztos 
2019. május 28. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/672074343238939  

"A változás az élet törvénye. Akik csak a múltat és a jelent nézik, biztosan lemaradnak a jövőről." - 

John F. Kennedy 
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Ebben a pillanatban 

érkezett. Több, mint 

3300 szavazókörben nem 

volt ellenzéki 

szavazatszámláló 

delegált, csak fideszes. A 

helyzet tehát még 

rosszabb volt, mint a 

2018. áprilisi 

választáson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. A vak nyomozó 
2019. május 29. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/675045939608446 

"A törvények pókhálók, amin a nagy legyek keresztülrepülnek, a kis legyek pedig fennakadnak" - 

Honore de Balzac 

Az ellenzék olyan, mint egy vak 

nyomozó. Egy vak nyomozó, akit 

kirendeltek egy gyilkossági 

helyszínre, ahol megöltek egy 

védekezésre képtelen időst, és 

elvitték a pénztárcájából a pénzt. Az 

ellenzék folyton csak azt feszegeti, 

hogy mennyi pénzt lopott a tettes. 

De nem veszi észre a holttestet.  

Magyarországon 2012-ben a 

korábbi alkotmányos rend elleni 

szervezkedés eredményeként 

meghalt a demokrácia és a 
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jogállamiság. Megölték. A Fidesz-KDNP ölte meg. Hogyan? Az Alaptörvény népszavazást 

mellőző bevezetésével és a korábbi alkotmány hatályon kívül helyezésével. A korábbi 

alkotmány szerint minden hatalom a népé volt. Az Alaptörvény szerint 2012-től már csak a 

hatalom forrása a nép. Letörték a magatehetetlen és védekezésre képtelen magyar népet. A 

pénztárca kifosztása csak ezután következett. De könyörgünk! Nem látjuk a holttestet? Az 

Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja megszüntette a demokráciát. Demokrácia (=népuralom) csak 

ott van, ahol a nép népszavazás útján módosítani tudja az alkotmányt. Ha néhány erénytelen 

tróger módosítgathatja az alkotmányt, akkor a nép többé nem tudja megszabni a 

hatalomgyakorlás korlátjait, tehát nem népuralom van, hanem diktatúra. Az Alaptörvény 1. 

cikk (2) e) pontja a jogállamiságot szüntette meg a hatalmi ágak közjogi méltóságainak 

központi választásával (pl. a köztársasági elnök közvetlen, népszavazás útján történő 

választása helyett). Mindez egy pártfegyelem alatt álló zombi országgyűlésben azt jelenti, 

hogy egy ember döntése alapján kerül ki minden hatalmi ág vezetője. 

Vegyük már észre a holttestet! És ne csak a pénztárcával foglalkozzunk! Sokkal fontosabb, 

hogy a magyarok ellen emberiesség elleni bűncselekmény elkövetését kellene megállapítani, 

ha az EU komolyan venné a hat fundamentális alapértékét (szabadság, egyenlőség, 

demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, emberi méltóság). Bármelyik fundamentális 

alapérték megsértése kirívóan veszélyes a társadalomra. A demokrácia vagy a jogállamiság 

megsértését tehát bűncselekményként kell kezelni az EU-ban, mert kirívóan veszélyes a 

társadalomra.  

A mostani diktatúra nem erőszakos. Sokkal veszélyesebb annál. Alattomos. Az EU-ban el kell 

érni, hogy ne csak az erőszakos diktátorok kerüljenek a büntető igazságszolgáltatás elé (mint 

a Radbruch formula bevetésével a nürnbergi perben), hanem az alattomos diktátorok is. Írj 

alább egy IGEN-t, ha egyetértesz! 

 

52. Egér az oroszlánoknak 
2019. május 30. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/676332266146480 

"Az egér nem bízza csak egy kijáratra" – Plautus 

Olvasd el az ellenzéki pártoknak postázott felkérésünket! Célja: karolják fel azt az ügyet, amit 

mi képviseltünk volna az EP-ben: mondja ki az EU, hogy az önkény bűncselekmény!  

http://platonpart.hu/…/20190530_Platon_Part_EP_felkeres_ugy… 
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Tisztelt Elnökség, 

Önök lehetőséget kaptak arra, 

hogy a magyar embereket öt 

évig képviseljék az Európa 

Parlamentben. Számunkra nem 

adatott meg ez a felelősségteljes 

privilégium. Ezért 

segélykiáltásként tisztelettel 

felkérjük Önöket, hogy karolják 

fel egy kis párt nagy ügyét az 

EP-ben: mondassák ki, hogy az 

önkény bűncselekmény! 

Továbbá érjék el a magyar 

demokrácia és jogállamiság 

helyreállítását! Elsődleges 

prioritásként. 

2012-ben a korábbi alkotmányos 

rend elleni szervezkedés eredményeként az Alaptörvény népszavazást mellőző hatályba 

léptetésével és a korábbi alkotmány hatályon kívül helyezésével hazánkban megszűnt a 

demokrácia és a jogállamiság. A demokráciát az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja, a 

jogállamiságot pedig az 1. cikk (2) e) pontja szüntette meg. Jogállami demokrácia helyett 

pártállami diktatúra van. Mindez az EU alapszabályai ellenére. 

Az EU hat fundamentális alapértékre épül, amelyek közül kettő a demokrácia és a 

jogállamiság. Azért számít fundamentális alapértéknek a demokrácia és a jogállamiság, mert 

megsértésük kirívóan veszélyes a társadalomra. Márpedig ami kirívóan veszélyes a 

társadalomra, azt bűncselekményként kell értékelni. Ebből adódóan a Fidesz-KDNP 2012-ben 

elkövetett tettét bűncselekményként kellene kezelnie az EU-nak. Az elkövetők tudhatták, 

hogy tettük az akkori alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezkedés. A lisszaboni 

szerződés értelmében az EU a tagállamokon átívelő új büntetőjogi tényállásokat is definiálhat, 

ha a cselekmény tagországokra kiható hatású. Márpedig a populista önkény rákja áttétes 

formában már több országban is felütötte a fejét. Az EU egésze van veszélyben. Minden párt, 

ami nem áll ki az önkény bűncselekménnyé nyilvánítása mellett, bűnpártoló párt. Az EU hat 

alapértékének akkor lesz jövője, ha megsértésük bűncselekménynek minősül. 

Az EU csak az erőszakos diktatúrák elleni védekezésre volt eddig felkészülve. A magyar 

diktatúra nem elsősorban erőszakos. Annál sokkal veszélyesebb. Alattomos. Egy alattomos 

diktatúra ellen az EU jelenleg nincs felkészülve. Ezért kardinális fontosságú, hogy Önök 

elsődleges prioritásként kezeljék az EP-ben azt az indítványt, miszerint az EU-ban az 

önkényt, azaz a hat alapérték valamelyikének (így a demokrácia vagy a jogállamiság) 

megsértését emberiesség elleni bűncselekményként kell kezelni. Minden más téma 

másodlagos ehhez képest. Mindaddig amíg hazánkban nem a népnek van alkotmányozó 

hatalma népszavazás útján, hanem néhány erénytelen önkényúrnak és közpénzdinasztiának, 

addig nincs értelme semmilyen más témáról beszélni.  
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Ne feledjék, hogy ezek az emberek, akik a magyar néppel ezt tették, buták. Csak az erénytelen 

ember hajszolja a bolondok boldogságát. A pénzt és a hatalmat. Számukra nem adatott meg az 

erényes ember lelki békéje, mértékletessége és bölcsessége. Ezért amit a Jóisten számukra 

rendeltetésszerűen nem adott meg, azt ők a bűn segítségével akarják magukhoz ragadni. A 

bűn a butáké. Másrészt a centralizált rendszerek a legsebezhetőbbek és a 

leghatékonytalanabbak. Az EP-ben az alapértékeket védő pártszövetség megerősödött. Itt az 

idő! Adjanak ezek a gondolatok Önöknek bátorságot ahhoz, hogy felkaroják e nemes ügyet. 

Érjék el az EP-ben, hogy a magyar nép újra népszavazhasson a saját alkotmányáról, azaz 

legyen demokrácia! Mondassák ki az EP-ben, hogy az önkény bűncselekmény! Állítsák az 

alkotmányos rend megdöntőit európai büntetőbíróság elé!  

Köszönjük minden élő és születendő magyar nevében. 

Kelt: 2019.05.30. 

Tisztelettel, Platón Párt 

 

53. A nép neve kuss 
2019. június 2. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/683484638764576  

"Egyetlen vezető sem, akármilyen hatalmas, járhat sikerrel, hacsak nincs mögötte azoknak az 

embereknek a támogatása és együttműködése, akiket vezetnie kell, és akiknek a szolgálatára 

felesküdött." - Rodrigo Duterte 

Van az EU-ban egy ország, ahol a nép 

nem tudja módosítani a saját alkotmányát 

népszavazással. Azaz nincs demokrácia. 

Holott az EU hat fundamentális 

alapértékének egyike a demokrácia. Igen, 

ez Magyarország. Érted? A Fidesz-

KDNP 2012-ben elvonta a magyarok 

önrendelkezési jogát. Aljas indítékkal, 

nyereségvágyból megtiltották, hogy a 

saját alkotmányunkat népszavazással 

módosíthassuk. Az ellenzéki pártok 

kollaborálnak, és az EU-ban is 

másodlagos üggyekkel kampányolnak. 

Nem kellene őket felvilágosítani, hogy 

mi a legfontosabb probléma? Egy 

értékeivel konzisztens EU-ban a Fidesz-

KDNP tette emberiesség elleni 

bűncselekménynek minősülne. Írd meg 

alább, hogy egyetértesz-e! 

 

http://www.platonpart.hu/
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54. Trianon 
2019. június 4. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/686618398451200 

"Az ország java nem egyesek s nehány magányosak hasznán, hanem az egész virágzásán alapulhat." - 

Széchenyi István 

Az EU-nak köszönhetően az 

államhatár már csak az államnak 

határ. Neked nem. Az állam 

fennhatósága csak az 

államhatárokig terjed. Az 

államhatáron túl az állam nem 

szedhet adót, nem dirigálhat. Te 

azonban szabadon közlekedhetsz 

egész Európában az EU-nak 

köszönhetően. Nincsenek határaid. 

Utazhatsz, vásárolhatsz, 

ingatlanokat vehetsz, dolgozhatsz, 

szülhetsz, ellátnak, munkádat 

megbecsülik, pénzedet beváltják. 

Mindaddig, amíg az EU tagjai 

maradunk. Nincs vasfüggöny. 

Nincsenek határok.  

500 millió EUs adófizető 

adójából dőlt az EUs támogatás 

hazánkba évtizednyi időkig. Az 

EU-ban az egy főre eső EUs támogatás hazánkban a legnagyobb. A nettó kedvezményezettek 

között (kapott eurók mínusz befizetett eurók) a lengyelek után a magyarok kapták a legtöbb 

nettó EUs támogatást. Nem panaszkodhatunk! Nem károghatunk! Ezzel a páratlan 

lehetőséggel azonban hazánk nem tudott élni, mert egy politikai bűnszervezet a tisztességes 

verseny katalizálása helyett korrumpálta a közbeszerzéseket, objektív közmédia biztosítása 

helyett eltérítette a médiát, kiiktatta a tudományt, megtörte a civiliket. Holott ennek a négy 

tényezőnek kulcsszerepe van a fejlett gazdaságok versenyképességében, és mi több, az 

emberek boldogságában is. 

Mindez miért? Mert a nép megtűr egy korrupt hatalmat. Európa rákját és burjánzását tétlenül 

nézi az értelmiség, a jogász társadalom, a munkásosztály, a közalkalmazottak, a rendőrök, a 

kisgazdák, a közmunkások, szinte mindenki. Az erénygaranciák fontosságának felismerése 

helyett kétségbeesve újabb bűnpártokat karolnak fel, és kerülnek cseberből vederbe. Ezért ha 

választani kell, inkább azt kívánjuk, hogy a magyarok erénye legyen nagyobb, ne az országa. 

A korrupt államnak untig elég akkora fennhatóság, amekkora van neki. Éppen elég nagy már 

a Fidesz-KDNP daganat az EU és nemzetünk testén. Az állmhatár csak az államnak határ. A 

magyar nemzetnek, mint a magyar emberek közösségének nincsenek határai. Előttünk áll az 

egész világegyetem.  

http://www.platonpart.hu/
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Ennek a szabadságnak a gyümölcseit azonban csak demokratikus és jogállami nemzetek 

élvezhetik, mert ahol elnyomás van, ott a népet meglopják. Ahol nincs tudományos 

szabadság, onnan elmennek a tudósok. Ahol oligarchák halmozzák fel a termőföldeket, ott 

elszegényednek a gazdák, földönfutóvá és kiszolgáltatottá válik a vidék. Ahol erénytelen a 

nép, ott korrupt a hatalom. Ahol korrupt a hatalom, ott szegény a nép. A szegény nép pedig 

boldogtalan, mert állati sorban él emberi méltóság helyett. 

Trianon kapcsán minden magyart figyelmeztetünk: "Jajj a legyőzötteknek!". Ügyelj rá, hogy 

hazád a nemzetek viadalában a demokratikus oldalon álljon! A jogállamok között. Ahol 

alapérték az egyenlőség, a szabadság, az emberi jogok. Ne engedd, hogy nemzetünket 

politikusbűnözők újra a vesztes oldalhoz, az önkényuralmi blokkhoz csatolják! Ismerd fel az 

új bűnpártokat is! Te vagy a felelős egy esetleges újabb Trianonért.  

Adjon reményt, hogy VAN ERÉNY! Csak egyelőre nehezen szerveződik egységgé. Tegyél 

róla, hogy 2022-re az országgyűlésbe kerülhessen az első olyan párt, ami alapításától kezdve 

közpénz nélkül működik, és a létesítő okiratában vállalja az erénygaranciákat: Platón Párt. 

 

55. Felelős értelmiség 
2019. június 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/691679764611730 

"Minden nagyszerű dolog egyszerű, és kifejezhető egyetlen szóval: szabadság, igazság, tisztelet, 

kötelesség, kegyelem, remény." - Winston Churchill 

Tisztelt Prof. Pálinkás József 

Akadémikus Úr, 

Izgalommal értesültünk párttá 

alakulásukról. Már jó ideje 

várjuk egy erényes értelmeiség 

megjelenését, akik nálunk 

erélyesebben tudják képviselni 

az erényt és az EU hat 

fundamentális alapértékét. 

Vártunk egy olyan szerveződést, 

ahol nálunk több és illusztrisebb 

emberfők állhatnak az ügyünk 

élére. Ennek kapcsán 

indulásukhoz egyetlen 

gondolatot szeretnénk fűzni: 

"A kezdet a munka legfontosabb része." - Platón. 

Az, hogy a pártjuk létesítő okiratát hogyan fogják kialakítani, determinálja működésüket és 

jövőjüket, jellemzi szándékukat, és garantálhatja eredményességüket. Önök még megtehetik, 
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hogy a kezdetük tiszta és erényes legyen. Az ismert pártok ezt már nem tehetik meg, hiszen 

bűnpártként kezdték működésüket, és úgy is működnek. 

Szeretnénk Önöket tisztelttel felkérni, hogy a pártjuk létesítő okiratában vállalják az 

erénygaranciákat, amiket a Platón Párt kidolgozott. Ezek az átláthatóság, az önkorlátozás, a 

visszahívhatóság és a jogi számonkérhetőség garanciái. Erényszűrők, amik jogi kötőerővel 

rendelkeznek. Egyetlen jogi személy sem működhet ugyanis a létesítő okiratával ellentétesen, 

ellenkező esetben bárki kérheti az ügyészségen a jogi személy felszámolását. Ettől válhat egy 

párt a polgárok által kontrollálhatóvá. Bízunk benne, hogy felismerik e 

kezdeményezésünkben a politikai innovációt, ami egy olyan (az egyetlen) paradigmaváltás, 

ami az ismert bűnpártoktól valódi elhatárolódást tud kínálni. 

Azzal, hogy a bűnpártok felkérésünk ellenére sem vállalják az erénygaranciákat a létesítő 

okiratukban, felróható módon hordozzák magukban az önkény és a korrupció kockázatát. 

Ezáltal veszélyesek a társadalomra. Mit várhatunk olyan párttól, ami a Fidesz kaptafájára 

működik? 

Szeretnénk felkérni Önöket, hogy a létesítő okiratukban vállalják azt is az egyik 

erénygaranciaként, hogy közpénz nélkül működnek alapításuktól kezdve, fennállásuk teljes 

ideje alatt. Javasoljuk áttekinteni a Platón Párt létesítő okiatát: 

http://platonpart.hu/public/ismerteto/Alapszabaly.pdf 

Javasoljuk továbbá áttekinteni a 2016. novembere óta kifejtett munkásságunkat a 

honlapunkon (http://www.platonpart.hu) és a facebook oldalunkon 

(https://www.facebook.com/platonpart). Eddig készült két évkönyvünket is tisztelettel szíves 

figyelmükbe ajánlanánk: 

- http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2017.pdf 

- http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2018.pdf 

Egy személyes találkozó lehetőségét különös megtiszteltetésnek tekintenénk. Reményünk 

Önökben van. Talán a tettrekész értelmiség kiállja az erényesség próbáját. Ha Önök sem, 

akkor ki? Amennyiben úgy döntenek, hogy munkásságukat nem bűnpártként kezdik meg, és 

belefoglalják az erénygaranciákat a létesítő okiratukba, akkor várjuk Önöket az Erényes 

Pártok Ligája kezdeményezésünkben, az együttműködés szándékával: 

https://web.facebook.com/Erényes-Pártok-Ligája-1910206558998686 

Az erényes és kiművelt emberfőknek járó mély tisztelettel, 

dr. Reketyei Szilvia, Elnök 

dr. Vázsonyi Miklós, Alelnök 

Tisztelettel, 

Platón Párt 

Elnökség 

http://www.platonpart.hu 

https://www.facebook.hu/platonpart 
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https://www.facebook.com/platonpart/?__xts__%5B0%5D=68.ARCiefqRgOg4FkNUJpsRp8PNAzMm4hOxRt_z0Oobur47oMDzRABqTLQgtBg3FIhAPGHIDtaisuwEb28a240pai-aI0Ree6NMb8uSzeCsSlzqsHN0wuOPYYbMoh-OPF7-MmyDXwXGMRxh6PAhNneyH3GEUdMpgAhQzhb8AkmAsKLDvB_OYYLixEOt24gwoY0OCUlySgDrW8yzlcysdYtQm_zhwO04sLjzgYLu5dZgYZM87bCvVQmh4D2AL5pC6EjABxzF_2rVM1MXNsFqRFU_Z3nL2pAu3prEBq63AJkLPZNvmW8PiUWI8bX2CZ28JaTnFjm9K5Mb-vulgC5A9AdwSZE&__xts__%5B1%5D=68.ARCz219PAJF1oZjyyry8eEAH3qwHIJOFcboqYC0_cY4oJrgdM-jDuaJl7YB1GhOaHVV8vSl2IdAEmqjLCRqB388keeXeENCCwyZEK7EDLqz69VutYey6eYR_28cy0AIhJUA4-i_4BdtonvTyVrGC5unZ_XdjLpHwCgXIchf-vqGxqvlThCeiWMUUDGS7ZXaAMxi-Cfhxr8jxdSxFLBCj-KsBjnVZIIGxGoybrh88lFJrjnWuArI9Vgh4V-6tOMVfdDrhiTGAjQinhVMi4JDjNF6ailLPFZLHBLe_Tx9msQ9HF48WUWN1DeKtqkZ6FUosMTZ8qDKlP7YUwgtpubdJuYs&__tn__=K-R&eid=ARCAExMT0Bb97zxwACCdpSkQilx_1DcAq2FspBlSoDLgVBHZR3VhNPqCXeOCJu_ERdWc10kK1DXV_ylE&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplatonpart.hu%2Fpublic%2Fismerteto%2FEvkonyv_2017.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1b_HjnXwQHenVO-_jjxFWyLcGFZ_jfV4Q8cv3QHtUuVSO5jEWOxfnGGIg&h=AT3FsrboZv0RmtlHaf3Rj3P7ocKjAhTApxMHxN3CpZCSXcLTIXesC2zfLKJHxEqVBy5XdLMQ7WGTrP2ipWHveJpH1UXJlThVkOQq-Tungji7YezACXY5TMqk_AKMryEvtGHR0OLyNaqS614YLEZi0s9lqHyFvTNkCOPVNEoZmKFPEQxRr9diPGNBvQ_0uO_XDbpLNezx-Sle0HdD4J0v8S70AEfxL2B7ofGA4dUeNfZ4UcVeMXbrgL2-0L-0uWz-M_-jMamwj6MAMJhzqApLDPsL0tMJ7h3PKxCbCYo_-MQrPfngCYgy8uATB4omjmJFa7ioSzmBVNoF_qn56SMj9Go53lWLX3czJbqdSRpQiBZkiuSbwJSvRH_fuWyfLG3N-ppsER1pQbhILBiczsa65h0pLRHaZPyw9o6NRneIdnVM8CwP53X3az_J1wfPN6xvIB7e1L_qtuYGEE1uqDIWbm7awlIWqv88vKmapCU6gdEYeLmklVhassoFKWGe7aM2fVExFaRv4zFT71UU24ejqbJgp-Ail3DKJEgDufjMvzKq3Gq2sU9N_BjuxXoQwoVPNCpbQ7RpQvUrir2bN1hQ1Wvk_AoKgpJw4ioGbnCtn-KhChNQWnbkl5yBtIjv
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Evkonyv_2018.pdf?fbclid=IwAR1OxR47QGUv9rUxHPproLAg5OIIF8uXErQh4jvCJl1FU8ldKqxF15kQsSI
https://www.facebook.com/Erényes-Pártok-Ligája-1910206558998686/?__xts__%5B0%5D=68.ARCiefqRgOg4FkNUJpsRp8PNAzMm4hOxRt_z0Oobur47oMDzRABqTLQgtBg3FIhAPGHIDtaisuwEb28a240pai-aI0Ree6NMb8uSzeCsSlzqsHN0wuOPYYbMoh-OPF7-MmyDXwXGMRxh6PAhNneyH3GEUdMpgAhQzhb8AkmAsKLDvB_OYYLixEOt24gwoY0OCUlySgDrW8yzlcysdYtQm_zhwO04sLjzgYLu5dZgYZM87bCvVQmh4D2AL5pC6EjABxzF_2rVM1MXNsFqRFU_Z3nL2pAu3prEBq63AJkLPZNvmW8PiUWI8bX2CZ28JaTnFjm9K5Mb-vulgC5A9AdwSZE&__xts__%5B1%5D=68.ARCz219PAJF1oZjyyry8eEAH3qwHIJOFcboqYC0_cY4oJrgdM-jDuaJl7YB1GhOaHVV8vSl2IdAEmqjLCRqB388keeXeENCCwyZEK7EDLqz69VutYey6eYR_28cy0AIhJUA4-i_4BdtonvTyVrGC5unZ_XdjLpHwCgXIchf-vqGxqvlThCeiWMUUDGS7ZXaAMxi-Cfhxr8jxdSxFLBCj-KsBjnVZIIGxGoybrh88lFJrjnWuArI9Vgh4V-6tOMVfdDrhiTGAjQinhVMi4JDjNF6ailLPFZLHBLe_Tx9msQ9HF48WUWN1DeKtqkZ6FUosMTZ8qDKlP7YUwgtpubdJuYs&__tn__=K-R&eid=ARCuOwBqTz7alz3IDVrt95y4CzHi6c6gB0U2uVNdPwlj824ZBmxV3c59OI4bd9A1FjpAHyN2lgrgZ0rg&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2hJAKn_c0rB3nB72YUAQ6psJeGLwOe3M8hPCkOCxgPnJOfY7Bi7vHvH0A&h=AT0O8xScrEXnB-joTIH61Zz9_pxppmGI3UfhzTsJOvflWMA92PXh79GXg2JNrlXMXF8f4W37XbfN_kC8FQKQnqhCgnH3J73q2R6Muz-0Fm6Tahcl9X4CrulECUd9fTMFjfwTjo1qWmFol3hyEgsUC1jWFMQp3-0-r_fjzRoLxuOlV8vCI-hCbh7fBf7Phsfjko5xqERwxqJzOguyerfbI25QZ99UWojRQWGKZhpIlDfDP1YEl760rJudBwnxtFFz361ZgLoarWI3Hr-VXdQAKciwHK_HaxKUjdJaPRRrbztbBfbYgbBJKVpFhiei9wVY5vXEdEtrAtAvuzpWZXdPXciSURR0S8y3uwSkiT4i5hSf3nQQexSM_M16ahGHzehBOOl1OUSIkPIvdQjKzy7Rn0DgpOv6qDRzyFNqkpTU6kJkrsUSzj6zEickeJBNEw2eSYIjTeKSZ_O6ivO49kmaYeOMo8F99_Xhfuukse8r6cAA5yZ38GH1eS_c0_UJJnAeTlIgc3roCxC6XOfSEHIprP9P2VvWbqGhyiLiDNq9xvIYwS-nhnj9mcK9l1fqOY_aAkGrb6XuIm0dgfyPB3XjCsTb7oWM8PWdoUABix5QKUbL1PjrIYlXP-cuVWug
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.hu%2Fplatonpart%3Ffbclid%3DIwAR0KMYqJZgwI8gniNO_rIowAqapLDma3rhKnx0EmLDVeZjKvhnoKRqWwjfI&h=AT05FiyfcCL2QGK_6on2vj-AuT9ELLxOSLwlgukXVXr27suO3pvjTCsS8kFfO0jh5-zmMrl9I-xCHqIlRwhY4_sI3Li4jq5p-s_vha3aPJX5xvfnKHfLsgr-8e7WTbocw1e0LRfPSmDuW6W8WZQUZkp8n5amgQ2sNQ_V8wrUWVJy-2jPtlMxQJRYyfuVmAPn5-mI6cE2bgtQ5STbUhrNpzUkejmuLJjq_2Jn0-DwxF0scIrWJFmjx1l4JOp4LU14BZwrE0XaMHLoJ4r70NJl2aKBsaGOm4tDL2grTWgwoK604RYep5lLkzTD02K5cFJsEUqlROH1g-VJ5h-Sf9r0j5Vx-f69dp0YJTbl0cDpsiysDqcVzqGrpHGBzpDn15P2Jii149UzUJZmCKJhfOThDBIjiyVSO7_zc-DeYcZiEBKqQ29AhZhg2enpIngMDw0OdDtGb4Aj_kV7miTR2NQxZ0Gk5GMBEKklYoJd1KmW0e3jjGTEzoVg_1yMz9WF2mtwRbL53d-ZfkyQw4WfD60cpkszk8c64rKm2rxaHF4gzNaGnT5F8CUypIPFp5bxniC4Tg2VEIWLianviNguvTAJy79GKyOQ6hJ6l0DwxfsmkLE1xg1VOuza3GF2AjTE
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56. Jeszenszky Géza válaszolt 
2019. június 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/692272934552413  

"Az egyik kedvenc filozófiai tézisem az, hogy az emberek csak akkor fognak egyetérteni veled, ha már 

egyetértenek veled." - Frank Zappa 

Írtunk reggel a Felelős Értelmiség 

kezdeményező tagjainak. 

Jeszenszky Géza volt 

külügyminiszter válaszolt elsőként 

közülük. Valaki legalább érti az 

elveinket. Lesz egy újabb párt, ami 

a létesítő okiratában vállalja az 

erénygaranciákat? Kíváncsian 

várjuk a fejleményeket. 

https://web.facebook.com/platonpart/posts/691679764611730 

 

57. Tatár, török, osztrák, magyar 
2019. június 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/709303349516038 

"A magyar mélyen aludt. Eközben nyelvét felejté, nemzeti színét veszté. Sok azt hitte, nem eszmél már 

fel többé, s el van olvasztva. De a magyar felébredt; mily halovány színben, mily torzalakban, ki-ki 

előtt ismeretes.” - Széchenyi István 

Egyike vagy azon keveseknek, akik megértették, hogy a tisztességes politikához az erénygaranciákon 

át vezet az út? Megértetted, hogy a bűnpártok korszaka sorscsapás a nemzetünkön? Szeretnél 

felépíteni egy jogállami demokráciát, ahol nem néhány erénytelen trógernek van alkotmányozó 

főhatalma, hanem népszavazással a magyar népnek? Egyetértesz vele, hogy az önkény legyen az EU-

ban emberiesség elleni bűncselekmény? Akkor szükségünk van rád! Írd meg miben segítenél szívesen! 

Segíts terjeszteni a hírt: VAN ERÉNY! 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/692272854552421/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAEX-Wc3b8OvWkzYKFA5mASCDEQ8Pfay3A7KPzKVDm73jpK2T4vbCxCTfzfMA5ARUoBRPhOkTlhqqNLK55sgjGj4WA7pe0Pu49_lt1k5hKuF6QkLTNnB5qwzcfsKQOBSdV1Pk1fyWL90yI8QHD5OxUHd3AhVRfszE-LdISN1l3nwdzINK0xuvqvLxJqCsR1SVn1NHAwVPQqfEyMMdZiDrHRZaCLThlEWOOZ6ypGmb3mX5jrC_O00ATAfOOGvHSx2NNA8-thWymoPPGx2nm7YSbXHxctQ6_HaaEKbF_gKT7R5pTKkbnVFj671QpEYdoIO0Bbu5J3HJcgH0jMP6mUWgE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/692272934552413
https://www.facebook.com/platonpart/posts/691679764611730?__xts__%5B0%5D=68.ARAEX-Wc3b8OvWkzYKFA5mASCDEQ8Pfay3A7KPzKVDm73jpK2T4vbCxCTfzfMA5ARUoBRPhOkTlhqqNLK55sgjGj4WA7pe0Pu49_lt1k5hKuF6QkLTNnB5qwzcfsKQOBSdV1Pk1fyWL90yI8QHD5OxUHd3AhVRfszE-LdISN1l3nwdzINK0xuvqvLxJqCsR1SVn1NHAwVPQqfEyMMdZiDrHRZaCLThlEWOOZ6ypGmb3mX5jrC_O00ATAfOOGvHSx2NNA8-thWymoPPGx2nm7YSbXHxctQ6_HaaEKbF_gKT7R5pTKkbnVFj671QpEYdoIO0Bbu5J3HJcgH0jMP6mUWgE&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/709255652854141/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCwJIQry46abtVcm5TqHLzys6mNDaTjtl80RhXHdaP087C6iULgnff19_3Zw6NL0W3KGMGuMXs5wuRDENm0S17HGZnc8SSI48-vX_qN7m_SXyswkqg32A2LjiNRE0hMw5Wo-U7yP1prQUvZOHpUXi_Ew8QI89aa6JE3R5jJvqAtTwhAOnaUSRgVofW-mUEzV9QJFF7_q4rytX87OBNpFW4RkRmd4h_aaM0qZpyXroSaoz71rFEVFVNdI083ymZZWoPRBsECtHZAdEjzpyKez9X4X4WE6gzA9aUsK-Oe6tvBcC-whpVUo1a56_sh15yIJUEbeBdllZ5NUiAPD2izzMU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/709303349516038
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58. Független polgármestereket 
2019. június 23. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/746203575826015 

"A világ megváltoztatásának útja az egyéni felelősségvállalás, és a saját helyi közösségedben történő 

szerepvállalás." - Jeff Bridges 

Ősszel önkormányzati választások lesznek. Biztos érted a szót? ÖNkormányzati. Az 

ÖNkormányzás EUs alapjog. Az EU-ban minden tagállamban megilleti a polgárokat. E jog 

lényege, hogy a polgárok a helyi ügyeikben ÖNmagukat kormányozhatják a kormánytól és a 

pártoktól függetlenül.  

Erre a buta magyar mit csinál? Az ÖNkormányzati választáson is pártokra szavaz. 

Bűnpártokra. Merthogy csak ilyenek indulnak. Olyan pártok indulnak csak, amik nem 

vállalják az erénygaranciákat a létesítő okiratukban, ezáltal felróható módon hordozzák 

magukban a korrupció és az önkény kockázatát, tehát veszélyesek a társadalomra.  

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/746163672496672/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB32kQzuTySUmBGjDiJXBsAMp_gTPvZjkRl4rSaQlELZKQEhozigJ9erfxGsPP36i0IULzdhsSMRiyvWq-J-gcvymrC6QoLmA5v9c9YF-RB70xXNGhF8ArM0xTrUxAxatmC2_pya3c9r09lVxX4Mhpb0xIfz0FakCueN_OJO-Q67_MK-ilQFvp--q3dJpzvfXPxQd75DihUdjZX4MEpH4vwBQFVYt_LJeP47Lv73XoIOjCih1ffqEt5e9XG401-0IVThqrEBVJ20h4lR82rinOIsvGwPQiwckVRWAfX1ifkwcSkO5v8oVbOKwiDKxB7r3a4G_UQ-WmudeDPvb94Al4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/746203575826015
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Javaslatunk: Indulj független 

jelöltként! Aki közokiratban 

vállalja az erénygaranciákat (pl. 

bármikori visszahívhatóság). Te is 

lehetsz polgármester. 500 aláírást 

össze tudsz gyűjteni. 

A választáson pedig szavazz 

független jelöltre pártkatona 

helyett! Értsd meg, hogy az 

ÖNkormányzás lényege éppen 

az lenne, hogy a kormánytól és a 

pártoktól függetlenül történjen. 

Helyi erényes embereket kell 

megválasztani polgármesternek 

és a képviselő-testület tagjainak. 

Nem pártkatonákat! Ha 

pártkatonára szavazol, akkor 

nem ÖNkormányzás lesz, hanem 

pártfegyelem alatt álló 

pártkormányzás, ami éppen 

ellentétes az európai alapjog lényegével. 

A Platón Párt létesítő okiratában az egyik visszavonhatatlan erénygarancia éppen az, hogy a 

Platón Párt soha nem indulhat önkormányzati választáson. Mi nem a jelenlegi aberrált 

redszert kívánjuk fenntartani, mint a bűnpártok. 

Az ellenzéki pártok viszont a jelenlegi aberrált rendszert kívánják fenntartani azzal, hogy az 

ÖNkormányzás táján is pozíciókért kuncsorognak. Ahelyett, hogy távolmaradnának a 

választástól, mint a Platón Párt. Ha átgondolod, a bűnpártok ácsingózása kontraproduktív a 

valódi ÖNkormányzás megvalósítása szempontjából. Bűnösök a bűnt fenntartók és a 

bűnpártokra szavazók. Mert az önkényuralmat szolgálják. Az önkényre egy valódi EU-ban a 

hat EUs alapérték ismeretében bűncselekményként kell tekintenünk. 

Ne szavazz pártkatonára ősszel! 

Indulj független jelöltként! 

Szavazz függetlenre! 

Platón Párt. VAN ERÉNY! 

 

59. Kannibál ügyintézők 
2019. június 29. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/765777667201939 

"Ami a vadállatnak a rács, az az erénytelen embernek a jog." - Herbert Spencer 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARANTGM1IA_0xY5x22hu65LJgNlqDYopG4dT48PPgHBceoyJQjSd0VW7kT8C4zhbsDYBQa6Hh_fxHqQb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB32kQzuTySUmBGjDiJXBsAMp_gTPvZjkRl4rSaQlELZKQEhozigJ9erfxGsPP36i0IULzdhsSMRiyvWq-J-gcvymrC6QoLmA5v9c9YF-RB70xXNGhF8ArM0xTrUxAxatmC2_pya3c9r09lVxX4Mhpb0xIfz0FakCueN_OJO-Q67_MK-ilQFvp--q3dJpzvfXPxQd75DihUdjZX4MEpH4vwBQFVYt_LJeP47Lv73XoIOjCih1ffqEt5e9XG401-0IVThqrEBVJ20h4lR82rinOIsvGwPQiwckVRWAfX1ifkwcSkO5v8oVbOKwiDKxB7r3a4G_UQ-WmudeDPvb94Al4
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARCwc9rmhjzA8ZT9PPukWEPETXMWVTPxB_p7iM7eu-IdC8e0ckbisBxfHNUnd0HHXi49DHVMabSAO0H0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB32kQzuTySUmBGjDiJXBsAMp_gTPvZjkRl4rSaQlELZKQEhozigJ9erfxGsPP36i0IULzdhsSMRiyvWq-J-gcvymrC6QoLmA5v9c9YF-RB70xXNGhF8ArM0xTrUxAxatmC2_pya3c9r09lVxX4Mhpb0xIfz0FakCueN_OJO-Q67_MK-ilQFvp--q3dJpzvfXPxQd75DihUdjZX4MEpH4vwBQFVYt_LJeP47Lv73XoIOjCih1ffqEt5e9XG401-0IVThqrEBVJ20h4lR82rinOIsvGwPQiwckVRWAfX1ifkwcSkO5v8oVbOKwiDKxB7r3a4G_UQ-WmudeDPvb94Al4
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARC8emYmb7kp6L4D-AO5K-gGavADe-OrTr2yRRrzYCI0nMSqFZ-kbcPcQa21caR2ocXq6p46bfzaQAgc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB32kQzuTySUmBGjDiJXBsAMp_gTPvZjkRl4rSaQlELZKQEhozigJ9erfxGsPP36i0IULzdhsSMRiyvWq-J-gcvymrC6QoLmA5v9c9YF-RB70xXNGhF8ArM0xTrUxAxatmC2_pya3c9r09lVxX4Mhpb0xIfz0FakCueN_OJO-Q67_MK-ilQFvp--q3dJpzvfXPxQd75DihUdjZX4MEpH4vwBQFVYt_LJeP47Lv73XoIOjCih1ffqEt5e9XG401-0IVThqrEBVJ20h4lR82rinOIsvGwPQiwckVRWAfX1ifkwcSkO5v8oVbOKwiDKxB7r3a4G_UQ-WmudeDPvb94Al4
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARDmMZkcvu0wXJ2dp8K0xQX5jcu5nTLHj5BcIV9NDWVaKwYMVM0FliLxoSQoCt8ASG56beNgmxwgnllE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB32kQzuTySUmBGjDiJXBsAMp_gTPvZjkRl4rSaQlELZKQEhozigJ9erfxGsPP36i0IULzdhsSMRiyvWq-J-gcvymrC6QoLmA5v9c9YF-RB70xXNGhF8ArM0xTrUxAxatmC2_pya3c9r09lVxX4Mhpb0xIfz0FakCueN_OJO-Q67_MK-ilQFvp--q3dJpzvfXPxQd75DihUdjZX4MEpH4vwBQFVYt_LJeP47Lv73XoIOjCih1ffqEt5e9XG401-0IVThqrEBVJ20h4lR82rinOIsvGwPQiwckVRWAfX1ifkwcSkO5v8oVbOKwiDKxB7r3a4G_UQ-WmudeDPvb94Al4
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/765769140536125/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCcDYqJyk9wykJpy-5Pl-7P7BcTvJmdhhimPdaO71AoWJeT05JvcT5iJDrcG7cHDj0SNgi_a5ddO58ZRHfcEFAjqDZD4Z-0qTkNFx-9auERM-xVLEokc4a8J58VHLG1TfGRkdCwx_P3mpu23gavTZQZE_1bzejPAPl1lEbG5fiKqHCyB1SbEx0Tztluc5ijtCqxaPHiIPmeHZkyr49im1LBvyZmLD-UGriPYp9Sz7XPdtsjXP1F9v4sYT-91zdcX4Qb0CSZulZPJLdwQH9ZTT9xzeOkU9SWCcxE857K64YpkB8_szq7iSs75zAz7vnwcx9ABPF2ZyaRhy335bPqq6c&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/765777667201939
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Erénygaranciák. A Platón Párt 

találmánya. Sokan tévesen azt 

gondolják, hogy az erénygaranciák 

a Platón Párt képviselőinek 

erényességét biztosítják. Sajnos az 

emberi természet 2000 éve is 

ugyanolyan gyarló volt, mint most, 

és 2000 év múlva is ugyanolyan 

gyarló lesz. A génjeinkben van az 

önzés. Nem tudjuk garantálni, hogy 

minden képviselőnk erényes lesz. 

Azt azonban igen, hogy a 

potenciálisan erénytelen emberek 

politikai szerepvállalását 

hatékonyan menedzseljük. 

Erényszűrő szerepet töltünk be. Ha 

a Fidesz-KDNP létesítő okiratában 

ott lettek volna az erénygaranciák 30 éve, azaz betöltötte volna a Fidesz-KDNP az erényszűrő 

funkcióját, akkor Orbán Viktor már régen nem lehetne miniszterelnök, és az ország vagyona nem 

kerülhetett volna egy erénytelen csürhe kezébe. 

Ismerd meg az erénygaranciákat a létesítő okiratunkból! Ezek az önkorlátozás, a 

visszahívhatóság, az átláthatóság és a jogi számonkérhetőség zálogai. Jogilag 

kikényszeríthető, visszavonhatatlan, végrehajtható, önkéntes kötelezettségvállalások. Minden 

jogi személynek van egy létesítő okirata, amivel ellentétesen a jogi személy nem működhet. 

Azt a jogi személyt, ami a létesítő okiratába ütközően működik, a felügyeleti szervnek (pártok 

esetén az ügyészségnek) meg kell szüntetnie. Az erénygaranciák megsértése esetén tehát bárki 

kérheti az ügyészségen a Platón Párt felszámolását, megszüntetését. Ebben rejlik a Platón Párt 

újdonsága.  

Az erénygaranciákat a bűnpártok a mivoltukból adódóan képtelenek vállalni. Azok a pártok, 

amik a létesítő okiratukban nem vállalják az erénygaranciákat, mind bűnpártok. Hiszen 

felróható módon hordozzák magukban az önkény és a korrupció kockázatát. Azaz 

veszélyesek a társadalomra. Ugyanúgy, ahogy betiltottuk a piramisjátékokat, be kell tiltani a 

bűnpártokat is. Ezek is néhány erénytelen gazdagodását szolgálják a tömegek rovására. Az 

erénygaranciák bevezetése valódi politikai innováció. A tisztességes politikához az 

erénygaranciákon át vezet az út. 

Írd meg hozzászólásban, ha szerinted van jobb megoldás! 

Olvasd el kapcsolódó cikkünket: Kannibálos IQ-teszt: 

https://web.facebook.com/platonpart/posts/347495405696836 

Add tovább: VAN ERÉNY! Platón Párt 
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60. Farkast a bárányok közé ne engedjünk 
2019. július 19. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/822224518223920  

"Forró vizet a kopaszra!" - népmese 

Természetesen a Platón Párt 

Elnöksége is aláírta azt a több 

száz európai civil szervezet által 

támogatott EP petíciót, ami egy 

fideszes pártkatona alelnöki 

posztra való kinevezésének 

megakadályozását tűzte ki célul. 

Sürgetünk minden lobbierővel 

bíró magyar szervezetet, hogy 

tegyenek így. A fideszes 

pártkatonát a Civil 

Szabadságjogok, Igazságügyi és 

Belügyi (Civil liberties, Justice 

and Home affairs - LIBE) 

bizottság alelnökének jelölte 

Orbán. Menne szabotálni az EU 

alapértékeit. Ez a pimaszság 

teteje. Mint amikor a farkas először az egyik hátsó lábát dugja be a malacka házába, annak 

reményében, hogy majd az egész ordas testét bejuttatja a tutiba. Kívánjuk, hogy az legyen a 

vége a fidesznek is, mint a farkasnak. Forró vizet a kopaszra! 

 

61. Jog elleni erőszak 
2019. július 28. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/827443861035319 

"A nép, amely korrupt politikusokat, tolvajokat, csalókat választ, nem áldozat, hanem bűntárs." - 

George Orwell 

Az ókor óta a jogtudomány az erőszak két irányát ismerte. A személy elleni és a dolog elleni 

erőszakot. Az erőszak lényege, hogy a személy vagy dolog eredeti szándékát vagy 

rendeltetését megtöri. Abszurd, hogy a jogtudomány még nem ismerte fel, hogy létezik az 

erőszak egy harmadik iránya is, amit a jogalkotók követhetnek el. Ez az erőszak a jog elleni 

erőszak. 
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A Platón Párt azért tartja 

szükségesnek a jog elleni 

erőszak fogalmának 

megismertetését, mert a jog 

eredeti szándékát és 

rendeltetését is lehetséges 

megtörni. Mégpedig alattomos 

jogalkotás útján. Alattomos a 

jogalkotás, ha a jogot nem az 

okszerűség, az egyenlőség, a 

szabadság és igazság érdekében 

használjuk, hanem az 

igazságtalanság, az 

egyenlőtlenség és az elnyomás 

eszközeként. A jog elleni 

erőszak a legveszélyesebb 

erőszak, mert nem egy-két 

konkrét dolog vagy személy 

ellen irányul, hanem általában a társadalom minden olyan tagja ellen, akik nem állnak a jog 

felett. 

Minden magyarnak jogában áll tudni, hogy 2012-ben Alkotmány elleni erőszak történt. Az 

Alkotmány eredeti szándáka ugyanis az volt, hogy minden hatalmat a népnek adjon. Amikor a 

Fidesz-KDNP 2012-ben hatályba léptette az Alaptörvényt, és hatályon kívül helyezte a 

korábbi Alkotmányt, akkor a "minden hatalom a népé" passzust kivette a normaszövegből. 

Ezzel jog elleni erőszakot valósított meg, hiszen a jog, és azon belül az Alkotmány szándéka 

az, hogy a népet védje a választott képviselők hatalmi túlkapásaitól. A Fidesz-KDNP az 

Alaptörvényben, majd a választási törvényben olyan szabályokat hozott, amik nem a népet 

védik a korrupciótól, hanem a korrupciót védik a néptől. A korábbi alkotmányos rendet a 

Fidesz-KDNP az Alaptörvény útján megdöntötte, a jog elleni erőszak elkövetési 

magatartással. 

A jog elleni erőszak részeként a Fidesz-KDNP az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjában 

megtiltotta, hogy a magyar nép népszavazással módosíthassa a saját alkotmányát (az 

Alaptörvényt). Ezzel megszűnt a demokrácia, hiszen a demokrácia egyik szükséges feltétele, 

hogy az alkotmányt csak többségi népszavazás megerősítésével lehessen módosítani. 

Demokrácia helyett jogilag intézményesített diktatúra lett. Ezt a tettet az európai jogi 

kontextusban bűncselekményként kell értékelni, mert a demokrácia (mint az EU hat 

fundamentális alapértékének egyike) megszüntetése kirívóan veszélyes a társadalomra. Minél 

inkább fogy a tábor, annál inkább elvetemültebbek lesznek. 

Ha érted, amiről beszélünk, csatlakozz! Embereket keresünk. Lámpással. VAN ERÉNY! 

Platón Párt. 
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62. Pártmentes október 
2019. augusztus 5. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/832142797232092 

"A legfontosabb lecke, amit a környezettudatos mozgalmakból tanulhatunk, hogy gondolkozz 

globálisan, cselekedj lokálisan." - Mike Love 

Csatlakozz a PÁRTMENTES 

OKTÓBER kampányhoz! Ha 

szimpatizáltál a Műanyagmentes 

Júliussal, és megértetted az 

eldobható műanyagok 

környezetkárosító hatását, akkor 

egyike vagy azon épeszű és 

éperkölcsű embereknek, akik 

képesek azt is megérteni, hogy a 

politikát szennyező műanyagok a 

pártok. Maguktól soha nem 

bomlanak le, csak ha nem szavazunk 

rájuk.  

Október 13-án önkormányzati 

választások lesznek. A pártok ezt 

a közéleti eseményt is 

beszennyeznék azzal, hogy 

odapofátlankodnak, tülekednek, 

kampányolnak. A Platón Párt 

szeretné veled is megértetni, 

hogy az ÖNkormányzás lényege 

éppen az, hogy lehetővé tegye a 

helyi embereknek, hogy a központi kormányzattól és az országos befolyású pártoktól 

MENTESEN a helyi közügyeket helyben maguk szervezzék meg. Ez hatalom. 

Önkormányzati rendeletek hozhatóak, amibe az államnak minimális beleszólása lehet. Az 

ÖNkormányzás joga európai alapjog, ami minden EUs tagállam polgárát megilleti. Nem arra 

való, mint a 2018-as országgyűlési választás, hogy újra pártokra szavazzunk, aztán majd 

minden vidéki önkormányzatba Pestről utazzon le egy erénytelen tróger politikus dirigálni a 

helyieknek.  

Az ÖNkormányzás arra való, hogy a helyi lakosok a helyi ügyeket helyben intézhessék, 

központi állami befolyást kizárva. Amíg az EU tagállama vagyunk, senki nem veheti el tőled 

ezt a jogot. Úgyhogy használd e jogodat rendeltetésszerűen! Ne párt pártkatonájára szavazz, 

mert az ostobaság, és csak a hülyék teszik ezt, akik szívószállal isszák a cukros trutymókat a 

nejlonzacskókból. 500 ajánló aláírással már Te is lehetsz polgármester-jelölt. Ha nincs 

független jelölt a településeden, akkor kapd össze magad, és indulj polgármester-jelöltként! 

Legyél Jedi! Vagy fogjatok össze, alapítsatok helyi civil szervezetet! 

Írd be a hozzászólásokhoz, hogy "csatlakozok", ha számíthatunk rád. Október 13-án szavazz 

pártérdekektől mentes független jelöltre vagy civil szervezet jelöltjére! PÁRTMENTES 

OKTÓBER! Platón Párt. VAN ERÉNY! 
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63. Szerintük az önkormányzás jelentése az, hogy Te kussolsz 
2019. augusztus 6. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/832709993842039 

"A legtöbb, amit tehetünk, hogy lokálisan önszerveződünk. Segítsük a helyi közösségünket, és váljunk 

közösségi aktivistává a saját köreinkben!" - Gavin Creel 

Több, mint egy éve hirdette meg a 

Platón Párt a FÜGGETLEN 

ÖNKORMÁNYZATOK 

mozgalmat. A politikában elsőként 

kimondtuk, hogy a pártoknak semmi 

keresnivalója az 

ÖNkormányzatokban. Az 

ÖNkormányzáshoz fűződő jog 

európai alapjog, ami minden EUs 

tagállami polgárt megillet.  

Élj e joggal rendeltetésszerűen! 

Ne pártkatonára szavazz! Az 

ÖNkormányzásnak éppen az a 

lényege, hogy helyi szinten a 

helyi polgárok a helyi ügyeket 

saját maguk, központi állami 

befolyás kizárásával, a kormány 

és a pártok nélkül tudják intézni. 

Jogunk van ehhez az EU 

alapokmányai szerint. Érted? Ne 

legyél annyira ostoba, hogy 

pártkatonára szavazol! Ez nem 

egy újabb országgyűlési 

választás. Annak teljesen más a 

célja, és teljesen más a célja az 

ÖNkormányzásnak.  

2019. október 13-án lesz az 

ÖNkormányzati választás (nem 

hozták végül előre májusra). 

Szavazz függetlenre! Indulj 

függetlenként! Már 500 ajánló 

aláírással lehetsz Te is 

polgármester-jelölt. 

De vigyázz! Bukott politikusok 

és az ellenzéki pártok lopni 

kezdték a Platón Párt ötletét. 

Erénygaranciák nélkül ál-

független jelölteket indítanak a 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/posts/832709993842039?__xts__%5B0%5D=68.ARDuWqawwSV0N0EcvonpBGFBrMB-rTwNoixZjvsFr6iIiMy5zobSuY5By1slwdi6Zk3S9bD_Reo0Jr1eWAqMZfy3sdhUBa2WsT6HrAhKLL3f60ZS-S0I_ys3nCPMOT656zBj7eDncxMrYF32E9fFbuP0pCesvj_f10PEsnpn6Hd2Ys3YqR3EnWO8w9TBUdiazTvICeC3a5ILV-CJRIAE6Oibq7mPRYH-OlSpdKccUSEnzHWn191xAraclWjztnoOJqI5WJ-fktARbeTLmkUVpWZ1UZMp-F1Ktu5qfPzRwxILlUSWvHTEYyq2vQw8Hn2eeT26nNJhsLwn7M8YgCoyyH7ywzZbd649RmqhaBclMeZ_mNoKQU9Iy0Bof-KL7W4NwafOqL4ZJT-MJQtPX7OeaoNHqWGjPlPveb6-fZxd6IU2O6FiOlyCqFKy-F6aPKaJMvwCIcHNFlvOUlhiKmNuXH3jS-Rqhm8I7h67XLH0HCBTrqM5iQo&__tn__=-R
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pártok. A bukott politikusok, ál-független civil szervezeteket alapítanak, megtévesztenek, 

idomulnak, adaptálódnak, csak hogy hatalomhoz jussanak. Báránybőrbe bújik a farkas, csak 

hogy elrejtse igazi énjét. Neked kell felismerned, hogy melyik polgármester-jelölt az erényes. 

Igyekezz helyben elérni, hogy legalább egy független jelölt közokiratban vállalja az 

erénygaranciákat. Ne bízz olyan jelöltben, aki elzárkózik az erénygaranciák vállalásától. 

Annak hátsó szándéka van. Csak a közokiratba foglalt erénygaranciákkal kerülhető el, hogy 

egy politikus közveszélyessé váljon.  

A hozzászólások között összegyűjtöttük a FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATOK 

mozgalommal kapcsolatos eddigi cikkeinket. Legyen PÁRTMENTES OKTÓBER! Platón 

Párt. VAN ERÉNY! Csatlakozol? Írd meg! 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/492158134563895 

64. Önkormányzatokba nem kell párt 
2019. augusztus 6. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/833030357143336 

"A szavakkal való visszaélés a megtévesztés, a manipuláció, a pártok, a frakciók és a társadalmi 

megosztottság eszköze." - John Adams 

Engednéd, hogy a családodban egy 

fentről odaküldött pártkatona 

dirigáljon, hogy hova tedd a 

poharakat, mi legyen az ebéd, ki 

menjen el vásárolni, mennyi pénzt 

költhetsz, mit vegyél karácsonyra, 

hova utazz nyaralni? Ugye 

mennyire nyilvánvalóan ostobán 

hangzik? Mégis, vannak olyan 

ostobák, akik az ÖNkormányzati 

választáson inkább egy ismeretlen 

pártkatonára szavaznak, mint saját 

városuk ott élő nem-reklámozott 

független jelöltjére. 

Próbáld Te is megértetni az 

ismerőseiddel, rokonaiddal, hogy 

az ÖNkormányzás nem arról 

szól, hogy a pártok dirigáljanak a 

városban! Az ÖNkormányzás 

joga európai alapjog, és amíg az 

EU tagállama vagyunk, megillet 

minden magyart az a jog, hogy a 

saját településén a központi 

kormányzattól, az államtól és a pártoktól független mini-hatalmat, mini-kormányt hozzon 

létre, és a helyi ügyekben ÖNkormányzás keretében önmagát kormányozza a közösség. Ez 

egy EUs lehetőség a diktatúra gyengítésére. 

http://www.platonpart.hu/
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https://www.facebook.com/platonpart/posts/833030357143336
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Érted? Az ÖNkormányzati választás nem egy újabb országgyűlési választás, ahol pártokra 

kell szavazni. Az ÖNkormányzati választás nem azoknak van, akik reszketve várják, hogy 

mikor szavazhatnak már újra kedvenc pártjukra. A pártok csak élősködnek ezen a 

jogintézményen. 

Az ÖNkormányzati választás pont az ellenkezőjére van, mint az országgyűlési választás. Arra 

való, hogy a központi centralizált hatalmat ellensúlyozza helyi decentralizált 

szerveződésekkel. Ha eddig azt hitted, hogy újra pártokra kell szavazni, akkor téged 

megvezettek. Az EU jogalkotói kidolgozták az önkény ellenszereit, ezért van 

ÖNkormányzáshoz való jog. Ez minden EU tagállamban adottság, és lehetőség. 

Élj ezzel a joggal rendeltetésszerűen, és ne légy ostoba! Szavazz helyi független 

polgármester-jelöltre, aki pártérdekektől mentes. De vigyázz, mert bukott politikusok és a 

pártok ál-független jelölteket indítanak. Próbáld helyben elérni, hogy legalább egy független 

jelölt közokiratban vállalja az erénygaranciákat! Ha nincs ilyen jelölt, akkor indulj Te 

polgármester-jelöltként, és vállald elsőként az erénygaranciákat közokiratban! 500 ajánló 

aláírással már lehetsz jelölt. 

65. Miért demokrácia 
2019. augusztus 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/836377203475318 

"Nem vagyok köteles győzni, de köteles vagyok igaznak lenni. Nem vagyok köteles sikert elérni, de 

köteles vagyok a bennem lévő fényhez méltón élni." - Abraham Lincoln 

Legfontosabb feladatunk a 

demokrácia visszaállítása. Ez az 

igény nem lehet pártszimpátia 

függvénye. A pártszimpátia csak az 

alapvető alapelvek közös elfogadása 

után differenciálódhat. Az EU hat 

alapértéke minden magyar által 

védendő. 

A magyaráság erkölcsileg 

igénytelen része nem tud vagy 

nem akar különbséget tenni 

alapértékek és szakpolitikai 

kérdések között. Ha van 

közmunka, utalvány és 

rezsicsökkentés, akkor elfogadják 

a demokrácia és a jogállam 

hiányát is. Emiatt van erkölcsi 

válságban a nemzet. Ezt 

használja ki egy korrupt erénytelen politikai csoport. 

http://www.platonpart.hu/
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A józan ésszel és jóerkölccsel megáldott magyaroknak egyet kell értenie abban, hogy a 

demokrácia az a minimum, amit pártszimpátia nélkül foggal-körömmel védenünk kell, 

jobbról is és balról is. 

A demokráciából vezethető le a szabadság is, hiszen a szabadság az önkény hiánya, márpedig 

csak demokráciában kerülhető el hosszú távon az önkény. A demokráciából vezethető le az 

egyenlőség is, hiszen demokráciában mindenkinek egyenlő szavazati joga van, és mindenki 

egyelő a jog előtt, nincsenek egyenlőbbek. Aki nem kívánja a demokráciát, az nem lehet 

keresztény sem, hiszen a kereszténység szerint mindenki egyenlő Isten színe előtt. A 

demokráciát egy jogállam tudja fenntartani, mert a jogállam képes meggátolni az 

önkényuralmi törekvéseket a hatalmi ágak elválasztásával. 

Az EU hat alapelve: demokrácia, jogállam, szabadság, egyenlőség, emberi jogok, emberi 

méltóság. Ezek nem érvényesülnek egy önkényuralomban, ezért vagyunk az EU-ban a 

szamárpadban. 

A demokrácia visszaállítása a legfontosabb feladatunk. Demokrácia (=népuralom) csak ott 

van, ahol az alkotmány csak népszavazással módosítható, népszavazással viszont akadályok 

elégörgethetősége nélkül módosítható. A 2012. előtt hatályban lévő Alkotmányban szerepelt, 

hogy "minden hatalom a népé". Éppen ez volt az Alkotmány célja, minden más rendelkezés 

ezt a demokratikus magot védte, hogy a nép korlátot állíthasson a megválasztott képviselők 

hatalomgyakorlásával szemben. A magyarság itt kivívta a demokráciát. 2012-ben azonban a 

Fidesz-KDNP az Alaptörvény 8. cikk. 3) a) pontjával megszüntette a demokráciát, és ezzel a 

Platón Párt szerint emberiesség elleni bűncselekményt követett el. Az EU-ban fundamentális 

alapérték a demokrácia, a megsértése tehát bűncselekmény, hiszen a demokrácia hiánya 

kirívóan veszélyes a társadalomra, ahogy Hitler példájából láthattunk. 

2012-ben államcsíny történt, és a jog elleni erőszak elkövetésével a korábbi alkotmányos 

rendet az alattomos Fidesz-KDNP a pártfegyelem kimaxolásával nyereségvágyból 

megdöntötte. 

A magyar nemzet akkor kezdhet el felemelkedni, ha minden magyarnak pártszimpátiától 

függetlenül erkölcsi és intellektuális minimum lesz annak kijelentése, hogy demokrácia nélkül 

NETOVÁBB! 

 

66. Augusztus 20 
2019. augusztus 20. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/841165402996498 

“A változás lényege, hogy nem a régit támadjuk, hanem az újat építjük.” - Szókratész 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARB6Oe6i75W7b36Mef8b8puEHKj-rTrcNbE-PkHFpxxu-7x9aWtQnShswbjNpe0ZtMnOVun2WLUHnLoy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxd3I-xwB1axIVPwQdXttcdFRRphSHmNkoYWWyJxzx0s63MaF65mMoDCvBX3tGnRC-7zZgKfytmRdbw4AZhrEG4ACs7EIIMKBeRVn1-1hzvCkyDt5hdkzDerGaVjdfndpYkmtHrS0fYKDVdi6xWtZ1SS7HCKCbtdWVZehNjkUx8pwzNSPTDzFHQ4AtTeRG09XImIeNthKtUpP3Ggyfr-ljvryofjaHA-fnMtXLOr8I93pCMsWxvZPkbOBXoIBWJtNRgrCzgGaYmT_doUnfmieO0zoHs3tU8OJtQfl2MErLH7Nex0GILGLCkdBeDQQcTiwGlk10kQwKpTmYwB43nbI
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Erényes Augusztus 20-át kíván a 

Platón Párt! A politikai helyzet 

két éve nem javult, csak romlott. 

Sűlyed az ország az 

önkényuralom mocsarába, 

miközben minden magyarnak 

tudnia kellene, hogy az önkény 

bűncselekmény az EU-ban, mert 

az EU hat fundamentális 

alapértékének megsértése 

kirívóan veszélyes a 

társadalomra, és ami kirívóan 

veszélyes a társadalomra, azt 

bűncselekményként kell 

értékelni. Mondd ki Te is velünk: 

VAN ERÉNY! Tegyél hát érte 

valamit! 

 

 

 

 

 

67. Alaptörvény önellentmondás 
2019. augusztus 20. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/841530326293339 

"Akárki is áll éppen nyerésre, legyőzhetetlennek tűnik." - George Orwell 

A piroooos sarokban a 2012-től veretlen baaaaarbár Öőőőőőőnkééééény! A kéééééék 

sarokbaaaaaan a közérdek kedvenceeeeee, Deeeeemokráááááciaaaaaaa!  

Az Alaptörvény B) cikk (1) pontja azért van az Alaptörvényben, mert csak így lehetünk az 

EU tagja. Az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontját 2012-ben azért csempészte bele a Fidesz-

KDNP, mert csak így lehet nyugodtan lopni. Két teljesen szembenálló, ellentétes jogi 

rendelkezés. Az egyik a demokrácia biztosítéka, a másik pedig a háborítatlan önkényuralom 

biztosítéka. Nyilvánvalóan kölcsönösen kizárják egymást. 

Alaptörvény B) cikk (1): "Magyarország független, demokratikus jogállam." 

Alaptörvény 8. cikk (3) "Nem lehet országos népszavazást tartani 

a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről." 
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A demokrácia egyik szükséges 

feltétele, hogy a legfőbb jogforrást 

(alkotmányt) kizárólag érvényes 

többségi népszavazás útján lehessen 

módosítani, úgy viszont akadály 

nélkül lehessen módosítani. 

Könnyű belátni, hogy ha ez a 

feltétel nem teljesül, akkor a 

megválasztott képviselők a 

közérdekkel ellentétesen olyan 

alkotmányt alkothatnak maguknak, 

amilyet csak akarnak, azaz nem 

népuralom (demokrácia) van, 

hanem önkényuralom. Ha a nép 

nem tud hatékonyan korlátot állítani 

a megválasztott képviselők 

hatalomgyakorlásával szemben, 

akkor ott nincs népuralom.  

2012-ben a Fidesz-KDNP aljas indítékkal és nyereségvágyból a korábbi alkotmányos rendet a 

jog elleni erőszak útján megdöntötte. Az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjának beiktatásával 

megszüntette a demokráciát. A "minden hatalom a népé" mondat kikerült az alkotmányból. 

Ez a tett a Platón Párt álláspontja szerint bűncselekmény volt, mivel az EU-ban a demokrácia 

a hat fundamentális alapérték egyike, és megsértése (a demokrácia eltörlése) kirívóan 

veszélyes a társadalomra (ettől alapérték). Márpedig ami kirívóan veszélyes a társadalomra, 

azt bűncselekményként kell értékelni. Jelenleg néhány erénytelen rongyember a pártfegyelem 

kimaxolásával a saját hatalmának fenntartásáért alkotmányozik, nem a közérdekért, az 

egyenlőségért, a szabadságért, hanem ezek csorbításáért. Ahogy a tolvaj a lakat feltörése után 

rabolta ki a gazdát, úgy a Fidesz-KDNP a korábbi Alkotmány feltörésével rabolta ki a népet. 

Az előbbi egy dolog elleni erőszak, az utóbbi pedig jog elleni erőszak. 

Kinek drukkolsz a meccsen? Önkény vs Demokrácia? Írd meg hozzászólásban! 

 

68. 20 erényharcos 
2019. augusztus 20. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/841558102957228 

"A győztes előbb nyer, aztán indul háborúba. A vesztes előbb háborúba indul, aztán próbál győzni." - 

Sun Tzu 

Egy nagyon érdekes jogi kalandra invitálunk. Jelezd, ha velünk tartanál ebben a történelmi 

jogi kísérletben! 
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1) 20 aláíróval országos népszavazási kezdeményezést adunk be az Alaptörvény 8. cikk (3) a) 

pontjának eltörlése érdekében. Arra hivatkozunk, hogy ez a pont megszüntette a demokráciát, 

mivel népuralom (demokrácia) csak ott lehet, ahol a legfőbb jogforrás kizárólag eredményes 

népszavazás útján módosítható, úgy viszont akadály nélkül módosítható. A nép 2012 óta 

képtelen valódi korlátot állítani a hatalomgyakorlással szemben, azaz megszűnt a demokrácia. 

2) Ezt a kérelmünket az NVB el fogja utasítani éppen az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjára 

hivatkozva. 

3) Felülvizsgálati kérelemmel élünk a Kúria előtt, ami szintén az Alaptörvény 8. cikk (3) a) 

pontjára hivatkozva helybenhagyja az NVB közigazgatási határozatát. 

4) Itt kezdődik a valódi kísérlet. Alkotmányjogi panaszban kérjük a Kúria ítéletének 

megsemmisítését az Alaptörvény B) cikk (1) pontjának megsértésére hivatkozva. Ugyanis 

nyilvánvaló, hogy egy ország nem lehet demokratikus, ha a nép képtelen a választott 

képviselők hatalomgyakorlásának korlátot állítani. Emiatt az EU hat fundamentális 

alapértékéből legalább egy biztosan kirívóan sérül (demokrácia), ez pedig kirívóan veszélyes 

a társadalomra. 

5) Ismerve az alkotmányjogi színvonalat Magyarországon, az AB is el fogja utasítani a 

panaszunkat, de ezzel legalább színvallásra kénszerítjük őket, és elérjük azt, hogy 

önmagukkal meghasonulva valami oltári nagy butaságot írjanak az indokolásba, és nyíltan 

kimondják, hogy nem értenek egyet az EU hat fundamentális alapértékével. 

6) Végül elvisszük az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé azzal, hogy kirívóan sérül 

a demokrácia az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja miatt, mi több, ennek létrehozása 

bűncselekmény volt, mivel a korábbi alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása vezetett az 

Alaptörvény elfogadásához. Hol volt az erőszak? Nem személy elleni, és nem dolog elleni 
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erőszak történt, hanem jog elleni erőszak. A korábbi alkotmány célja ugyanis éppen az volt, 

hogy minden hatalmat a népnek adott. Ezzel a nép kivívta az önrendelkezési jogát, amit 2012-

ben az Alkotmányra elkövetett erőszak keretében nyereségvágyból elvontak a néptől a 

jogalkotók. Ahogy a lakat feltörése dolog elleni erőszak (mert eredeti rendeltetésétől 

megfosztja a dolgot), úgy az Alkotmány feltörése jog elleni erőszak volt (mert eredeti 

rendeltetésétől megfosztja a jogot). 

Az EU Lisszaboni Szerződése az EU számára lehetővé teszi, hogy tagállamokon átívelő 

büntetőjogi tényállásokat határozzon meg, ha a bűn jellege határokon átívelő. Az EU közös 

érdeke, hogy a demokrácia az EU-ban ne szűnhessen meg. Ezért van esély egy olyan 

büntetőjogi tényállásra, ami bűncselekménynek minősíti a demokrácia megszüntetését. 

7) Párhuzamosan panaszokat fogalmazunk meg az EU panaszfeldolgozó testületei előtt:  

Ha lenne kedved ehhez a jogi kísérlethez, és adod a nevedet a népszavazási 

kezdeményezéshez, akkor bátorságod, mint a legfőbb erény előtt tisztelegve várunk 

szeretettel. Nyergeljetek erényharcosok, hosszú útra indulunk! 

69. A befőtt tenné el a nagymamát 
2019. augusztus 24. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/843904886055883 

"A kormányoknak tanítani és vezetni kellene az embereket a politikai tudásszerzésre és aktivitásra, 

ezáltal felébreszteni bennük a választásban, a visszahívásban, a kezdeményezésben és a 

népszavazásban rejlő hatalmat." - Sun Yat-Sen 

Láttál már olyan társasházat, ahol a 

közös képviselő vagy a gondnok 

írja az Alapszabályt? Hát olyat, 

ahol a közös képviselő vagy a 

gondnok megtiltotta az 

Alapszabályban, hogy a 

lakástulajdonosok módosíthassák az 

Alapszabályt a közgyűlésen? 

Nyilván csak a bolondok 

társasházában engednék ezt. Láttál 

már olyan Zrt-t, ahol a 

részvényesek a közgyűlésen nem 

módosíthatták az Alapszabályt? 

Láttál már olyan egyesületet, ahol a 

tagok nem módosíthatták az 

Alapszabályt a közgyűlésen? 

Nyilván nem, mert mindezeket az 

abszurd helyzeteket jogszabály 

tiltja.  

Viszon olyan országban élsz, 

ahol a polgárok nem 

módosíthatják az alkotmányt. 
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Nem módosíthatjuk a legfontosabb közügyeink gyakorlásának szabályait (pl. választások 

szabályai, közjogi méltóságok választása szabályait, stb.). Nem mi, a nép szabhatjuk meg a 

legfontosabb együttélési szabályainkat. Nem tudunk korlátokat állítani a választott képviselők 

hatalomgyakorlásával szemben. Ehelyett a legfőbb jogforrást egy-két erénytelen választott 

képviselő módosítgatja az üzleti riválisok kiherélése és a hőbörgő nép jogainak folyamatos 

csorbítása érdekében. Mintha a közös képviselő vagy a gondnok módosítgatná a társasházi 

alapító okiratot.  

A befőtt tette el a nagymamát. A fika ette meg az óvodást. A zebra ment át a gyalogoson. A 

nyúl viszi a vadászpuskát. Megtörtént az EU-ban az elképzelhető legnagyobb jogi abszurdum. 

A demokrácia megszüntetése. És ezt Te is engeded. Hagyod. Szemet húnysz. Félrenézel. És 

másoktól várod, hogy megoldják Neked a problémát.  

Hogy a problémát sem érted? A probléma mindössze annyi, hogy 2012-ben Fidesz-KDNP 

elvonta a magyar nép önrendelkezési jogát azzal, hogy a korábbi Alkotmányt kiiktatva a 

helyébe lépő Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjában megtiltotta, hogy népszavazást lehessen 

kezdeményezni az Alaptörvény módosítása céljából. Érted ennek a jelentőségét? 

Alkotmányos rend erőszakos megdöntése történt, ami bűncselekmény. Minden ügy 

másodlagossá válik, ha feléred ésszel, hogy ez mit jelent. A korábbi alkotmányos rendet a jog 

elleni erőszakkal megdöntötték az Alkotmány feltörésével, és megfosztottak attól a 

hatalomtól, amit a korábbi Alkotmány számodra is megadott. Megfosztottak a demokráciától. 

Ahogy a tolvaj a lakat feltörése után rabolta ki a gazdát, a Fidesz-KDNP az Alkotmány 

feltörése után rabolta ki a népet. A demokrácia (népuralom) szükséges feltétele, hogy a 

legfőbb jogforrást csak népszavazás útján lehessen módosítani, de úgy akadály nélkül 

lehessen módosítani. Mondd ki végre Te is: az önkény bűncselekmény. Csatlakozz! VAN 

ERÉNY! Platón Párt 

 

70. Mivel a többség hülye, én is meghülyülök 
2019. augusztus 26. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/844938932619145 

"Ha egyedül is vagyok ellenzékben, az igazság akkor is az igazság." – Gandhi 

Csoportkonformitás. A gyenge jellemek egyik legveszélyesebb tünete. Véleményét úgy 

alakítja, hogy megfeleljen a többség elvárásának. Chomsky óta tudjuk, hogy a látszólagos 

társadalmi véleményt a hatalom gyártja a médiával és megfizetett trolljaival. E kreált 

véleményről azt hisszük, hogy embertársaink többségének véleménye. Végül ismétlések után 

elhisszük, hogy a saját véleményünk is. Valójában álhírek, troll-kommentelők, influencerek 

miatt gondoljuk ezt. Így előfordulhat, hogy egy szervezett hangos hülye kisebbség 

folyamatosan sakkban tartja a csendes szervezetlen normálisokat, anélkül, hogy ez kiderülne. 

A normális többség tagjai azt érzékelhetik, hogy a többség hülye, mivel csak erre utaló 

híreket, közvéleménykutatásokat, hozzászólásokat olvas. Így aztán a választáson maga is 

inkább lemegy hülyébe, ahelyett, hogy megmutatná magát: ÉN NEM VAGYOK HÜLYE! 
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A Fidesz-KDNP és betört ellenzéke 

a hamis dilemma nevű illúziót 

igyekszik fenntartani. Például az 

ÖNkormányzati választáson. 

Harsogják, hogy nem létezik 

független képviselő, csak két 

pártkatona az esélyes, stb. Holott 

lehetséges, hogy az épeszű és 

éperkölcsű többség tudja, hogy a 

pártoknak semmi keresnivalójuk az 

ÖNkormányzatokban, és inkább 

helyi függetlenekre kellene 

szavaznunk. Ám csendben inkább 

idomulnak a hülyék látszólagos, a 

szellemi pusztaság fölé délibábként 

emelkedő tömegéhez. Holott ez a 

hülye tömeg lehet, hogy csak egy 

délibáb, és épp a megvezett 

normálisok tömege alkotja őket később, önbeteljesítő jóslatként. 

Kérjük ne idomulj a hülyék potenciálisan csak vélt tömegéhez! Lehet, hogy a normális 

emberek vannak többségben. A normálisok csak úgy kerülhetnek többségbe, he egyesével 

megmutatják magukat. Merj kiállni az ÖNkormányzati választáson a saját véleményed 

mellett, és mutasd meg: ÉN NEM VAGYOK HÜLYE! Nem szavazok pártkatonára, még ha 

azt a látszatot is igyekeznek kelteni, hogy csak nekik van esélyük. Helyi függetlenre 

szavazok, és megmutatom magamat! 

A médiában csak a pártokat látod, így úgy tűnhet, mintha csak pártkatonáknak lenne esélye az 

ÖNkormányzati választon. A helyi független képviselőknek nincs médiája. Nem áll 

rendelkezésükre a pártoknak a közpénzből folyósított többszázmillió forint állami támagotás. 

Az ÖNkormányzás célja a helyi önszerveződés, és azért EU alapjog, hogy a központi hatalmat 

ellensúlyozza a jogállamiság egyik kellékeként. Ez nem egy újabb országgyűlési választás. Ne 

pártkatonára szavazz! 

Ha a rendszert úgy akarod megdönteni, hogy ellenzéki pártkatonára szavazol, akkor nem is 

tévedhetnél nagyobbat. Csörgő keljfeljancsit nem tudsz elhallgattatni úgy, ha egyszer jobbról, 

aztán balról adsz neki egy pofont, hogy az egyik oldalra dőlést megszüntesd. Ezt az idők 

végezetéig csinálhatnád. Éppen ez az érdekük. Ha legközelebb valamelyik ellenzéki pártból 

ábrándulsz ki, akkor majd újra a Fideszre szavazol, vagy mi? Szavazz helyi független jelöltre 

október 13-án! Add tovább: VAN ERÉNY! 

71. Minden hatalom a népé 
2019. augusztus 29. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/847000272413011 

"Az emberek kormánya az emberek által az emberekért: soha nem tűnhet el a Földről." - Abraham 

Lincoln 
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Közös ügyünk a demokrácia. 

Pártállástól függetlenül. Egy nemzet 

attól nemzet, hogy hatalma van 

önmaga felett, és sem gyarmatosító 

külföldiek, sem tróger belföldiek 

nem tudják átvenni a hatalmat a 

néptől. Akkor beszélhetünk 

nemzetről, ha a nép szuverén. Ha a 

nép nem szuverén, mert diktatúra 

van, akkor a nép nem nemzetet 

alkot, hanem kizsákmányolt 

gyarmatot. Mindegy, hogy 

gyarmatósító külföldi vagy tróger 

belföldi a diktátor, amelyik 

elnyomja a népet. 

A demokrácia azt jelenti, hogy 

minden hatalom a népé. A 

hatalom akkor a népé, ha a nép 

képes a saját alkotmányát 

népszavazással módosítani, és 

népszavazás nélkül senki nem 

képes az alkotmányt módosítani. 

Sem külföldi imperialisták, sem 

belföldi trógerek. Ez a demokrácia szükséges feltétele. A nép csak így tud hatékonyan korlátot 

állítani a választott képviselők hatalmogyakorlásával szemben. 

2012-ben a Fidesz-KDNP a korábbi alkotmányos rendet a jog elleni erőszakkal megdöntötte. 

A korábbi alkotmányos rend az Alkotmányra és az 1989. évi XVII. törvényre épült, mely 

utóbbi 7. §-a kimondta, hogy az Alkotmány módosításáról népszavazással kell dönteni. A 

Fidesz-KDNP aljas indítékkal, nyereségvágyból hatályon kívül helyezte a teljes Alkotmányt 

és a népszavazásról szóló normát, és bevezette az Alaptörvényt. Népszavazás nélkül, azaz a 

nép engedélye nélkül. Ezzel álláspontunk szerint az alkotmányos rend erőszakos megdöntése 

bűncselekményt követte el, mégpedig a jog elleni erőszakkal. Ahogy a tolvaj a lakat feltörése 

után rabolta ki a gazdát, a Fidesz-KDNP az Alkotmány feltörésével rabolta ki a népet.  

Az Alaptörvény már nem tartalmazza azt a korábbi alkotmányos rendelkezést, miszerint 

minden hatalom a népé. Ehelyett azt tartalmazza, hogy minden hatalom a választott 

képviselőké, és csak a hatalom forrása a nép. Ezzel megszűt a demokrácia, hiszen lehetővé 

vált, hogy néhány jóhiszeműen megválasztott tróger politikus módosítgassa az Alaptörvényt a 

saját kénye-kedve szerint. Diktatúra lett.  

Mindannyiuk feladata, hogy visszaszerezzük a demokráciát. Pártállástól függetlenül. 

Pártállásról csak akkor beszélhetünk, ha demokrácia van. Minden olyan magyar feladata ez, 

aki nem a diliházban van vagy nem oda való. Igényünk: néphatalom (demos kratos = 

demokrácia). Populista trógerek uralma helyett. És ha esetleg nem értenél egyet, akkor 

nemzetbiztonsági kockázat vagy. Az EU és a NATO is a civilizált demokratikus országok 

védelmére jött létre. Add tovább: VAN ERÉNY! Platón Párt. 
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72. Hatalmaskodó emberek 
2019. augusztus 31. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/847968172316221 

"Az emberek hatalma sokkal nagyobb, mint a hatalmaskodó embereké." - Wael Ghonim 

A hatalom azé, aki alkotmányozik. 

2012-ben az Alaptörvény hatályba 

lépésével a magyar nép elvesztette 

alkotmányozó hatalmát, mert a jog 

elleni erőszakkal a Fidesz-KDNP 

megdöntötte a korábbi alkotmányos 

rendet. A korábbi alkotmányos rend 

egy demokratikus jogállami 

rendszer volt. Az Alkotmány 

rögzítette, hogy minden hatalom a 

népé. Ettől volt demokrácia, azaz 

néphatalom (demos kretos). A 

néphatalom (demokrácia) egyik 

szükséges feltétele, hogy kizárólag 

a nép módosíthatja az alkotmányt (a 

legfőbb jogforrást) népszavazással. 

Csak így tud a nép korlátot állítani 

a választott képviselők 

hatalomgyakorlásának. Fejlett 

demokráciában elképzelhetetlen 

lenne, hogy néhány jog felett álló 

tróger módosítgathassa az alkotmányt. 

2012-ben a Fidesz-KDNP hatályon kívül helyezte az Alkotmányt, amire nem volt jogszabályi 

felhatalmazotsága, sőt a szintén hatályon kívül helyezett 1989. évi XVII. törvény 7. § 

kifejezetten úgy rendelkezett, hogy az Alkotmány csak népszavazás útján módosítható. 2012 

óta néhány erénytelen bűnöző alkotmányozik. Bűncselekmény történt. Megvalósult az 

alkotmányos rend erőszakos megdöntése című bűncselekmény. Az erőszak nem dolog elleni 

vagy személy elleni erőszak volt, hanem jog elleni erőszak. A II. világháborús náci bűnösöket 

ugyanilyen jog elleni erőszak miatt tudták elítélni a nürnbergi perben. A nácik szerint ők csak 

a törvényeket követték. A Radbruch formula szerint a törvényes jogtalanság nem tekinthető 

jognak, mert szemben áll az igazságosság alapvető követelményeivel. Esetünkben a törvényes 

jogtalanság a magasabb rendű EU alapértékekkel ütközik. Az EU-ban ugyanis (és a NATO-

ban is) feltétlen alapérték a demokrácia, azaz a néphatalom. Ennek megsértése kirívóan 

veszélyes a társadalomra. Ami kirívóan veszélyes a társadalomra, azt bűncselekményként kell 

értékelni. A magyar demokrácia megszüntetése bűncselekmény volt. 

Az EU a Tavares és Sargenti jelentésekben megállapította, hogy hazánkban sérülnek a 

demokrácia és a jogállamiság feltételei. Elindult az EU kötelezettségszegési eljárása, de a 

folyamat lassú, és politikai érdekek rabja. Nekünk kell követelnünk az EU-tól a jogsérelem 

hatékony orvoslását, és a bűncselekmény megállapítását. Ezt a hazai ügyészség nem fogja 

megtenni, mert az is egy Fidesz-KDNP fiókiroda. Példát kell statuálni a magyar államcsíny 

felgönygyölítésével, és minden jövőbeli diktátoraspiránst el kell rettenteni attól, hogy a 
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magyar nép felett diktátornak képzelje magát. Békés együttélésre alkalmatlan szociopaták 

sajnos mindig lesznek, akik kóros messiástudattal azt képzelik, hogy nekik más emberek felett 

uralkodniuk kell.  

Vissza kell nyernünk a népszuverenitást, és a néphatalom (demokrácia) visszaállításával fenn 

kell tartanunk a hat európai alapértéket (demokrácia, jogállamiság, egyenlőség, szabadság, 

emberi jogok, emberi méltóság). Milyen más olyan ügy van, amiért érdemes lenne akár 

meghalni is, mint a hat európai alapérték? Gyermekeink és unokáink szabadsága (=az önkény 

hiánya). Csatlakozol? 

73. Népfelség kiáltvány 
2019. szeptember 17. 

https://www.facebook.com/nepfelseg/posts/101752854549469  

“Elképzelhetetlen lenne egy fejlett demokráciában, hogy néhány tróger alkotmányozzon.” – Platón 

Párt 

* * * MAGYAR NÉPFELSÉG KIÁLTVÁNY * * * 

Mi, a NÉPFELSÉG tagjai, minden élő és születendő magyar nevében és érdekében, az EU és 

a NATO tagjaként kinyilvánítjuk, hogy jogunk és kötelességünk a magyar DEMOKRÁCIA 

megteremtése. 

- Mert az Európai Unió Lisszaboni Szerződése szerint a DEMOKRÁCIA érvényre juttatása 

minden EUs tagállam kötelezettsége. 

-Mert az Európai Unió Alapjogi Chartájában a DEMOKRÁCIA minden európait megillető 

alapjog. 

- Mert a NATO Alapító Szerződése szerint a DEMOKRÁCIA katonai erővel is védendő 

civilizációs érték. 

- Mert az Alaptörvény előtt hatályos Alkotmány szerint minden hatalom a magyar népé, és a 

magyar nép szuverén. 

- Mert az Alaptörvény előtt hatályos Alkotmány és az Alaptörvény szerint hazánk független 

DEMOKRATIKUS jogállam. 

- Mert a Keresztény Tízparancsolat Első Parancsolata szerint világi hatalmasságokat nem 

szolgálunk, nem imádunk. 

- Mert a természet törvényei miatt az emberek hatalma sokkal nagyobb, mint a hatalmaskodó 

embereké. 

A DEMOKRÁCIA jelentése néphatalom (demos=nép, kratos=hatalom). A nép főhatalmát 

jelenti egyes emberek hatalma felett. Népszuverenitást jelent, ami egységgé kovácsolja a 

nemzetet függetlenül tagjai politikai nézeteitől. A DEMOKRÁCIA maga a népfelség. 

Népfelség nélkül nincs nemzet, hiszen önrendelkezési jog nélkül egy nép nem nemzet, hanem 

gyarmat.  
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A népfelség kivívása tehát a 

magyarok legfontosabb feladata. Mi 

más lehetne fontosabb élő ember 

számára, mint gyermekeink 

szabadsága? Hiszen a szabadság az 

önkény hiánya. Az önkény 

ellenszere pedig kizárólag egy érett 

DEMOKRÁCIA, ahol tanult 

polgárok békében élnek egymás 

mellett a népszavazások 

eredményeinek tiszteletben 

tartásával. Ezért követeljük a 

legfontosabbat: a DEMOKRÁCIA 

visszaállítását. Népfelséget. Ez 

nemcsak alkotmányos jogunk, 

hanem alkotmányos kötelességünk 

is. 

Mi, a NÉPFELSÉG tagjai 

tudjuk, hogy egyes választott 

képviselőink 2012-ben a korábbi 

alkotmányos rendet a jog elleni 

erőszakkal megdöntötték. Úgy 

törték fel az Alkotmány 

szentségét, mint a tolvaj a 

lakatot. Alkotmányos válság van. 

A korábbi alkotmányos rend az 

Alkotmány és az 1989. évi XVII. 

törvény 7. § szerint arra épült, 

hogy az Alkotmány kizárólag 

népszavazással módosítható, 

minden hatalom a népé, és a nép 

e hatalmat a választott 

képviselőkön keresztül közvetve, 

vagy saját maga népszavazással 

közvetlenül gyakorolja. 

Végső soron a hatalom azé, aki 

alkotmányozik. Ha néhány 

erénytelen ember alkotmányozhat, akkor ott nincs néphatalom, hanem diktatúra van. 2012-től 

hazánkban törvényesített diktatúra van, mert az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja 

megszüntette a DEMOKRÁCIÁT. A magyar nép többé nem módosíthatja a saját 

alkotmányát. Márpedig a DEMOKRÁCIA egyik legalapvetőbb szükséges feltétele, hogy az 

alkotmányt csak népszavazással lehessen módosítani. Ellenkező esetben a nép képtelen 

hatékonyan korlátokat állítani a választott képviselők közvetett hatalomgyakorlásának. Amíg 

az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontja hatályban van, addig az alkotmányozás joga nem a népé, 

azaz nincs DEMOKRÁCIA, nincs néphatalom, nincs népfelség. 
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Mi, a NÉPFELSÉG tagjai egyetértünk abban, hogy a magyar népfelség előtt minden külföldi 

és minden magyar embernek meg kell hajolnia. Az önkény külföldről is és belföldről is 

tűrhetetlen. 

Mi, a NÉPFELSÉG tagjai egyetértünk abban, hogy a DEMOKRÁCIA civilizációs alapérték, 

aminek a hiánya kirívóan veszélyes az európai társadalomra, következésképpen egyetértünk 

abban is, hogy a DEMOKRÁCIA elleni cselekményeket az EU-ban bűncselekménnyé kell 

nyilvánítani. 

Mi, a NÉPFELSÉG tagjai egyetértünk abban is, hogy nem szükséges minden politikai 

kérdésben egyetértenünk, ám a DEMOKRÁCIA alapkövetelményében egyet kell értenünk a 

végsőkig. SIC SEMPER TYRANNIS. 

Írd alá a hozzászólásoknál, és győzd meg ismerőseidet a NÉPFELSÉG primátusáról! Minden 

szervezetet és személyt szeretettel várunk egyenjogú alapító tagként. Elegen vagyunk. 

Győztünk. Már azelőtt győztünk, hogy csatába indultunk volna. Már csak meg kell vívni a 

csatát. Joggal és békével. Az EU, a NATO és a Jóisten a népfelséggel van. Nem számít ki van 

ellenünk. 

74. Demos kratos 
2019. szeptember 19. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/860472137732491  

"Szabadság és egyenlőség leginkább a demokráciában található, és ehhez minden polgárnak 

részesülnie kell a kormányzásból a legfelsőbb szintig." - Arisztotelész 

A vén Európát újra meg kell 

tanítanunk, hogy mi a 

demokrácia. Demos kratos = 

néphatalom. A demokrácia maga 

a Népfelség. Amikor a népé a 

hatalom. A hatalom azé, aki 

alkotmányozik. Nekünk kell újra 

megtanítanunk egész Európát, 

hogy demokrácia csak ott van, 

ahol alkotmányozni csak 

népszavazással lehet. Hazánkban 

a Fidesz-KDNP 2012-ben az 

Alaptörvény 8. cikk (3) a) 

pontjában megtiltotta, hogy a nép 

alkotmányozzon. Ez bűn volt. 

Jog elleni erőszakkal a korábbi 

alkotmányos rendet megdöntötték, és elvették a nép önrendelkezési jogát. Írd alá a Népfelség 

Kiáltványt, aminek egyetlen célja van: a demokrácia kivívása! 
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75. A demokrácia világnapja 
2019. szeptember 23. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/863143384132033  

"Vagy egy civil társadalomban élsz, vagy nem." - Mohamed ElBaradei 

 

A Platón Párt aláírta a Népfelség Kiáltványt. Írd alá Te is! http://nepfelseg.hu 
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76. Nincs görbe egyenes 
2019. szeptember 26. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/865200667259638 

"Az oktatás paradoxona pontosan ez: amint tudatosságra ébred valaki, elkezdi felülvizsgálni 

a társadalmat, amiben oktatták." - James Baldwin 

Már az óvodások is kiröhögik 

azokat, akik szerint van görbe 

egyenes vagy spirális egyenes. 

Még egy majmot vagy egy varjút 

is meg lehet tanítani arra, hogy ki 

tudja választani az egyenest a 

nem-egyenesek közül. Ők 

megértenék, hogy a demokrácia 

néphatalmat jelent (demos kratos 

= nép hatalom), és minden más, 

ahol a hatalom nem a népé, az 

nem-demokrácia, azaz diktatúra. 

A békés együttélésre képtelen 

szociopata politikusok azonban 

sikeresen elhitetik felnőtt 

emberekkel, hogy van 

néphatalom nélküli néphatalom. 

Azaz van például olyan 

demokrácia, ahol a hatalom nem 

a népé, hanem néhány választott 

képviselőé. Akik ezt elhiszik, 

azoknak az értelmi szintje 

valahol a varjúé alatt található. 

A hatalom azé, aki 

alkotmányozik. Attól hatalom a 

hatalom, hogy nincs az általa 

alkotott kötelező szabályoknál 

nagyobb hatalmasság. A hatalom 

azé, aki a legfőbb kötelező 

szabályokat megszabja. 

Márpedig a jogforrási 

hierarchiában egyedül az 

alkotmánynál nincs nagyobb hatalmasság. A hatalom tehát azé, aki alkotmányozik. 

Néphatalom (demos kratos, demokrácia) tehát csak akkor van, ha a nép alkotmányozik. Ennek 

egyetlen eszköze a népszavazás, ahol minden polgár szavazata egyenlő. Azaz nincsenek 

egyenlőbbek. 
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Ne legyél ostoba, és ne hidd el a tróger politikusok demagógiáját, miszerint van olyan 

demokrácia is, ahol nem a nép alkotmányozik. Nem. Nincs. Ha nem a nép alkotmányozik, 

akkor nem a népé a hatalom, azaz nincs néphatalom, hanem nem-néphatalom van, azaz 

diktatúra.  

Még egyetemi pulpitusra is kiállnak olyanok, akik kétkedés nélkül órányi monológot képesek 

előadni arról, hogy van néphatalom nélküli néphatalom. Ők azt mondják, hogy van képviseleti 

demokrácia, közvetett demokrácia, illiberális demokrácia, stb. Azaz azt állítják, hogy van 

néphatalom nélküli néphatalom. Ne legyél ostoba! Ahogy nincs guruló repülés, ahogy nincs 

görbe egyenes, ahogy nincs hús nélküli gulyásleves, úgy nincs néphatalom nélküli 

demokrácia sem. Írd alá a Népfelség Kiáltványt! http://www.nepfelseg.hu 

77. Tisztelet a függetleneknek és szavazóiknak 
2019. október 10. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/875553116224393 

"Fenn kell tartanunk a hitünket a köztársaságban. A demokráciát azon a napon veszítjük el, 

amikor már nem hiszünk benne." - Jamillia hercegnő 

Őszinte tiszteletünk 

mindazoknak, akik az 

önkormányzati választáson 

független jelöltre (Jedire) 

szavaznak pártkatona helyett. Ti 

már megértettétek, hogy a 

pártoknak semmi keresnivalójuk 

az ÖNkormányzatokban. Az 

ÖNkormányzati választás nem 

egy újabb országgyűlési 

választás, ahol pártokra kellene 

szavazni. Az ÖNkormányzáshoz 

fűződő jog európai alapjog, és 

amíg az EU tagjai vagyunk, 

addig megilleti a magyarokat is. 

Az ÖNkormányzás jogállami 

szerepe az, hogy a centralizált 

országos hatalmi tényezőket (kormány, pártok) helyi decentralizált ÖNszerveződéssel 

ellensúlyozza. Álláspontunk szerint ostoba az, aki az önkormányzatokba is pártkatonákat 

juttatna. Vállald fel, hogy függetlenre (Jedire) szavazol! Világosítsd fel ismerőseidet is! Most 

és 5 év múlva még minden bizonnyal bűnpártok pártkatonái lesznek többségben. Ám lassú víz 

partot mos. Szép lassan meg fogják érteni az elvakult pártszavazók is, hogy ők okozzák a nép 

szenvedését a bűnpártokra való szavazásukkal. Ám ehhez példát kell mutatnunk, és 

nyilvánosan fel kell vállalnunk döntésünket. Mutass példát! Legyél ismerőseid előtt 

nyilvánosan büszke arra, hogy olyan független jelöltre szavazol, aki minden párttól 

elhatárolódik. 
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78. Bűnpártra szavazni bűn 
2019. október 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/876766069436431 

"Egyik zsarnok sem talált még olyan láncot, ami az elmére képes béklyót kötni." - Charles 

Caleb Colton 

Álláspontunk szerint bűnpártra 

vagy annak kirakatemberére 

szavazni bűn. Miért? Mert a 

bűnpártok nem vállalják az 

erénygaranciákat, ezért 

veszélyesek a társadalomra. A 

visszahívhatóság, az 

átláthatóság, az önkorlátozás és a 

jogi számonkérhetőség teljes 

hiánya maffiakörülményeket 

eredményez. Ezért kirívóan 

veszélyesek a társadalomra a 

bűnpártok. Márpedig aki a 

társadalomra veszélyes 

mechanizmusokat támogat, az 

maga is veszélyes a 

társadalomra, ezért cselekményét 

bűncselekményként kell értékelnünk. 

Az ÖNkormányzati választáson pártérdekektől mentes független jelöltekre is szavazhatunk. 

Bűnpártokat juttatni az ÖNkormányzatokba ostobaság és a bűnpártok által később elkövetett 

bűnök előfeltétele. Az ÖNkormányzás lényege éppen az lenne, hogy a centralizált országos 

hatalmi tényezőket ellensúlyozzák helyi önszerveződésekkel. Aki ezt meggátolni igyekszik 

bűnpártok pártkatonáira való szavazással, az mind a jogállamiság ellen dolgozik. Tudatosan, 

szándékosan. Tudjuk, lehetnek álfüggetlen jelöltek is, de hadd ne végezzük el helyetted a 

háttérkutatást mind a 3200 településen! 

Ne legyél a népet gúzsba kötő bűnös lánc bűnös láncszeme azzal, hogy bűnpártok 

kirakatembereire szavazol! Az ellenzéki bűnpártok és a kormánypárti bűnpártok mind 

máshogy ugyanazok. Az ellenzéki pártszavazók ugyanolyan elvakultak, mint a fideszes 

kollégáik a másik oldalon, csak éppen rájuk másik színű sapkát raktak. Ám ugyanazt a 

bűnpárti fertőt építik, ami a Fidesz érdeke. Az erénygaranciák hiánya a rendszer alapja. Ezt 

ugyanúgy nem látják az elvakult ellenzéki pártszavazók, ahogy a Fidesz megvezetett 

szavazói.  

Ébreszd fel ismerőseidet! Az erénygaranciák hiányában soha nem lesz tisztesség a 

politikában. Másrészt egyik bűnpárt sem szándékozik a valódi népfelség, az alkotmányozó 

néphatalom (vagyis demokrácia) megvalósítására, azaz egyik sem akarja megteremteni a nép 

alkotmányozó hatalmához szükséges feltételeket, hanem elfogadja, hogy diktatúra legyen, 
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azaz ne a nép módosíthassa a saját alkotmányát, hanem választott képviselők. Gyengíteni kell 

a pártokráciát. Szavazz független jelöltre (Jedire) az ÖNkormányzati választáson!  

Ha érted, amit képviselünk, add tovább: VAN ERÉNY! 

79. Függetlenre szavazok 
2019. október 13. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/877485426031162 

"Függetlenre szavazok." - dr. Vázsonyi 

Miklós 

Rendszerváltás csak egy lesz: 

alkotmányozó népfelséggel, szétválasztott 

hatalmi ágakkal és erénygaranciákat 

vállaló pártokkal, akik mellett az 

önkormányzatokban kizárólag helyi 

független képviselők működnek. Ezért 

szavazok független jelöltre az 

önkormányzati választáson, és ezért fogok 

a Platón Pártra szavazni 2022-ben. Aki 

szeretne segíteni, az jöhet. Vállald fel, 

hogy nem szavazol bűnpártra! Vállald fel, 

hogy nem vagy bűnpártoló bűnös! - dr. 

Miklos Vazsonyi, Platón Párt, Alelnök. 
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80. Az önkormányzás miért pártkormányzás 
2019. október 14. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/878323589280679 

"Az, hogy nem mutatsz érdeklődést a politika iránt, nem azt jelenti, hogy a politika sem fog 

irántad érdeklődést mutatni." – Periklész 

Győr megmutatta, hogy mennyi 

köze van a Fidesz 

szavazótáborának a keresztény 

értékekhez. Kispalád 

megmutatta, hogy 148 ukrán 

szavazó eldöntheti, hogy 

fideszes legyen a polgármester. 

Budapest megmutatta, hogy az 

ország politikailag legaktívabb 

és legtájékozottabb része mit 

gondol a Fideszről. A vidék 

megmutatta, hogy csak a 

kormánypropaganda jut el hozzá 

a médiában, és hogy a krumpli 

továbbra is politikai valuta. Az 

ország megmutatta, hogy 

fogalma sincs arról, hogy mi az 

ÖNkormányzás jogállami 

szerepe. 

Öröm, hogy a Fidesz elveszítette 

a teljes budapesti közgyűlést és a 

főpolgármesteri posztot, mert a 

bejáratott korrupciós csatornákat 

megzavarták, és időbe telik őket 

újra kiépíteni. 

Öröm, hogy Győr példáján már mindenkinek nyilvánvaló, hogy a Fidesz tábora mennyire 

hordoz magában erkölcsi értékeket, és mennyi köze van a keresztény értékrendhez.  

Öröm, hogy 3.898.725 fő elment szavazni. 

Bánat, hogy sehol nem nyert független polgármester-jelölt, mivel az ÖNkormányzás lényege 

éppen az lenne, hogy ne PÁRTkormányzás legyen, hanem a helyi polgárok decentralizált 

önszerveződése, pártérdekektől mentesen. Egy egész országgal hatékonyan elhitetik a 

bűnpártok, hogy itt is a pártok versenye zajlik. Nem politikai téma, hogy összeférhetetlen a 

pártpolitika az önkormányzás lényegével. 
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Bánat, hogy 4.126.647 választópolgár nem ment el szavazni. Az ókorban ez a réteg volt az 

'idiotes', azok a lenézett polgárok, akik nem foglalkoztak a közügyekkel. 

Bánat, hogy az ellenzéki szavazók azt hiszik nyertek, holott a Fidesz híveivel közösen, 

karöltve betonozták be a bűnpártok ligájának regnálását újabb öt évre. Nem értik meg, hogy a 

szimpatikus kirakatemberek mögött egy feudális, centralizált, utasító bűnszervezet áll jobb- és 

baloldalon is, kartellben. Nem értik meg, hogy az erénygaranciák hiánya 

maffiakörülményeket teremt, ami kirívóan veszélyes a társadalomra. 

Bánat, hogy továbbra sincs egyetlen politikus sem, akit a választópolgárok vissza tudnának 

hívni bizalomvesztés esetén, vagy ahol közokiratban vállalták volna az erénygaranciákat. 

2022-re készülünk. Jelentkezz nálunk, ha tennél valamit az első olyan párt parlamentbe 

juttatásáért, ami a létesítő okiratában vállalja az erénygaranciákat, és megvalósítja a 

demokráciát, azaz a nép alkotmányozó hatalmát a magánalkotmányozás és a 

pártalkotmányozás helyett. 

81. Segítőket keresünk 
2019. október 15. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/879177392528632  

„Várjuk az önkénteseket! Ne engedjétek, hogy béna grafikával és kifinomulatlan 

kommunikációval álljunk a választók elé 2022-ben! : )“ – Platón Párt 

Nagy szükségünk van profi 

designerre és kommunikációs 

szakemberre. Továbbá 

mindenkire, aki él és mozog, és 

vallja, hogy legfontosabb célunk 

2022-re a Népfelség kivívása, 

azaz a demokrácia 

megteremtése. A valódi 

rendszerváltás megvalósítása. 

Ami a bűnpártok betiltásához, a 

nép alkotmányozó hatalmához, 

és az erénygaranciák törvénybe 

iktatásához vezet. Legyél az 

elsők között! Most épül a 

kampánycsapat. Nagy 

szükségünk van minden 

kompetenciára! Add tovább: 

VAN ERÉNY! 
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82. Répa 
2019. október 16. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/879663009146737 

"Végső ellenségünk a fasizmus. A mindannyiunkban jelen lévő fasizmus, a mindannyiunk fejében és 

mindennapjaiban ott lévő. A fasizmus, ami a hatalom imádatára késztet, annak az egyetlen dolognak 

az imádatára, ami elnyom és kihasznál minket." - Michel Foucault 

Kampánystartot hirdettünk a 2022-

es országgyűlési választásra. Az 

erénytelenség és bűn köré szervezett 

magyar fasiszta diktatúra (egy 

elszánt szervezett kisebbség 

elnyomó uralma a társadalom javai 

felett) annyira megerősödött, és a 

pártokrácia annyira megszokássá 

vált és begyökerezett az erkölcsi 

igénytelenek körében, hogy célunk 

eléréséhez minden 

szimpatizánsunkra szükség van. Rád 

is. Komolyan lehetséges, hogy csak 

rajtad múlik a siker. Keress minket, 

és segítsd az ügyünket! Minden 

segítségre szüksége van az ügynek.  

A bűnpártoknak nagy pénze van 

a közpénzből. De nincs őszinte 

ügyük. Nekünk nincs pénzünk, 

de az ügyünk mindennél 

nagyobb. Ez fogja sikerre vinni a Platón Pártot. Az ügyünk nagysága. 2022-ben egyedüli 

pártként a Népfelséget (a nép alkotmányozó hatalmának megteremtését) képviseljük. 

Demokráciát adunk hazánknak.  

A demokrácia (demos kratos) néphatalmat jelent. A hatalom azé, aki alkotmányozik. 

Demokrácia még soha nem volt hazánkban, ezért céljaink egyike, hogy megadjuk a magyar 

társadalomnak az első olyan alkotmányt, amit népszavazás útján fogad el a nép. Ettől lesz a 

megosztott gyarmatból nemzet. Ha megtaláljuk azt az erkölcsi, jogállami és demokratikus 

minimumot, amit minden épeszű és éperkölcsű magyar magáénak érez, pártszimpátiától 

függetlenül. 

Jelentkezz! Rád is szüksége van az ügynek! A rendszerváltás csak most következik. Ugye 

nem akarod lekésni? Ugye szeretnéd, ha beleszólhatnál Te is? Unokáid előtt majd ne 

szégyenkezz, hogy nem voltál ott, amikor szükség volt rád! Meséld el inkább nekik ezt az 

epikuis történetet, ami csak most kezdődik! Mondd ki: Népfelség szükséges. VAN ERÉNY! 

Mese: http://bolondokklubja.blogspot.com/…/a-repa-alekszej-tolszt… 
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83. Dr. Hegedűs Gábor 
2019. október 16. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/879881702458201 

"Ehess, ihass, ölelhess, alhass! 

A mindenséggel mérd magad! 

Sziszegve se szolgálok aljas, 

nyomorító hatalmakat."  

- József Attila, Ars Poetica 

Megtiszteltetés, hogy 

személyesen találkozhattunk Dr. 

Gábor Hegedűs PhD független 

polgármester-jelölt Úrral a 

kecskeméti Katona József 

Könyvtárban, aki Kecskeméten, 

minden párttól elhatárolódó 

független polgármester-

jelöltként, közpénz nélkül 8,5%-

os nagyszerű erdeményt ért el az 

önkormányzati választáson. 

Olyan jelöltekkel szemben, akik 

közpénz-százmilliókból 

plakátolták magukkal körbe a 

várost. 

Micsoda veszteség, hogy a 

Hírös Város népe nem a 

számára legmegfelelőbb 

jelöltet választotta a 

polgármesterségre. A 

kecskeméti Tanítóképző 

Főiskola korábbi dékánjaként 

feddhetetlen életvitelével sok ember számára példát állított. Micsoda bánat és kár a magyar 

népnek, hogy elmondása szerint sem a 2022-es országgyűlési választáson, sem más jövőbeli 

választáson nem indul többé. Sajnos egy világ omlott össze bennünk a hír hallatán, mert 

bíztunk benne, hogy 2022-ben független jelöltként látjuk őt viszont Kecskeméten közokiratba 

foglalt erénygaranciák vállalásával. 

Bízunk benne, hogy követendő jó példája bátorságot ad egy új független generációnak, akik a 

bűnpártoktól elhatárolódva, az erényes emberekre jellemző független módon elindulnak majd 

önállóan az országgyűlési és önkormányzati választásokon. Igazi Jedi mester ő. A benne rejlő 

fénylő erényt a választók homályos tekintete nem láthatta. Köszönjük, hogy példát mutatott 

másoknak! Köszönjük szépen a személyes találkozás lehetőségét is a Platón Párt nevében. 

Látjuk: VAN ERÉNY! 
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https://www.facebook.com/gabor.hegedus.127?__tn__=K-R&eid=ARAi1QK5G3dmOSc8xYELshOzASuAtlxaFqqNKiocdb2wmwKM0BWVjJNo3bD4kg7CBX-2GQxcARnbbzRB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCagulZyO_e04bYyg6BwuuaPlC7vmoLddFL4rFCxQ78jKY0hWHVtyXBI2y4yenetdqN-o68LxZGX52ZNZwHZae9Xoq-IK7ntrVT-IELE_TwEMWtcjUymJOku_SSNd-qdcJyRLpZidv049LunrxWIUaeeYlsmOlIxX50csrzwRmhg1XMRntYIDLOC43cCVyB9aQYx23_jSW4UNwFH-KQgEYizVmsL4I-3kK1Wx0A3js7A7HR61F_0wEBY1hnJSCwRKF_tjSRkjuRIs2K5heH4T4FuLj6AWRSTv3NYpVcC0IxMpT2RD3cfoJj0kk_CIDyV1WU4FTSEhWGYvmpEx26tdU
https://www.facebook.com/konyvtar.kecskemet/?__tn__=K-R&eid=ARB6-i2_nH7Dm6hMxhlBuAcwhBAIGWECOcahMMpNdZHZTmdfdadyFHUnFOylA-LY6otkt9-Z1WSTe-1K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCagulZyO_e04bYyg6BwuuaPlC7vmoLddFL4rFCxQ78jKY0hWHVtyXBI2y4yenetdqN-o68LxZGX52ZNZwHZae9Xoq-IK7ntrVT-IELE_TwEMWtcjUymJOku_SSNd-qdcJyRLpZidv049LunrxWIUaeeYlsmOlIxX50csrzwRmhg1XMRntYIDLOC43cCVyB9aQYx23_jSW4UNwFH-KQgEYizVmsL4I-3kK1Wx0A3js7A7HR61F_0wEBY1hnJSCwRKF_tjSRkjuRIs2K5heH4T4FuLj6AWRSTv3NYpVcC0IxMpT2RD3cfoJj0kk_CIDyV1WU4FTSEhWGYvmpEx26tdU
https://www.facebook.com/konyvtar.kecskemet/?__tn__=K-R&eid=ARB6-i2_nH7Dm6hMxhlBuAcwhBAIGWECOcahMMpNdZHZTmdfdadyFHUnFOylA-LY6otkt9-Z1WSTe-1K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCagulZyO_e04bYyg6BwuuaPlC7vmoLddFL4rFCxQ78jKY0hWHVtyXBI2y4yenetdqN-o68LxZGX52ZNZwHZae9Xoq-IK7ntrVT-IELE_TwEMWtcjUymJOku_SSNd-qdcJyRLpZidv049LunrxWIUaeeYlsmOlIxX50csrzwRmhg1XMRntYIDLOC43cCVyB9aQYx23_jSW4UNwFH-KQgEYizVmsL4I-3kK1Wx0A3js7A7HR61F_0wEBY1hnJSCwRKF_tjSRkjuRIs2K5heH4T4FuLj6AWRSTv3NYpVcC0IxMpT2RD3cfoJj0kk_CIDyV1WU4FTSEhWGYvmpEx26tdU
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARAym0QQJ46pwhwUYsVg5Ger57tPfPC90spovJLCWzoJRqgIDspjqpQSDhcMv1-B3QFWgvKRTOFauidp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCagulZyO_e04bYyg6BwuuaPlC7vmoLddFL4rFCxQ78jKY0hWHVtyXBI2y4yenetdqN-o68LxZGX52ZNZwHZae9Xoq-IK7ntrVT-IELE_TwEMWtcjUymJOku_SSNd-qdcJyRLpZidv049LunrxWIUaeeYlsmOlIxX50csrzwRmhg1XMRntYIDLOC43cCVyB9aQYx23_jSW4UNwFH-KQgEYizVmsL4I-3kK1Wx0A3js7A7HR61F_0wEBY1hnJSCwRKF_tjSRkjuRIs2K5heH4T4FuLj6AWRSTv3NYpVcC0IxMpT2RD3cfoJj0kk_CIDyV1WU4FTSEhWGYvmpEx26tdU
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84. Embert keresünk 
2019. október 17. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/880833859029652 

"A kutyák és a filozófusok adják a legtöbb jót, és kapják a legkevesebb jutalmat." – Diogenész 

Mi, diogenészi lámpással,  

pislákol időtlen áldással, 

benne platóni erény fénye. 

Széltől sincsen védve. 

Sem az ördög viharja, 

sem olyan, mi kimarja. 

Felhő sem olthat ki napot,  

s minden égi csillagot. 

Ilyen az erény, bennünk él. 

Hol tündököl, hol remél. 

De nem veszik, mert létező, 

ami nem lehet nemlétező. 

Éjsötétben hívott lépre. 

Nem becsülte puszták népe. 

Hevert ott, tudja mi okból. 

Felvettük sokévi porból. 

Azóta vele embert keresünk, 

melegedjen meg mind velünk. 

Várjuk a nyújtott kezeket. 

Lángjából gyújtsunk tüzeket! 

De mind elsiet, vissza, 

hunyorgó szemét nem nyitja, 

mélysötétbe a fény elől. 

Reszket inkább a hidegtől. 

Pedig a Népfelség kulcsa, 

az erény, bármily furcsa. 

Vele virrasztunk hajnalig. 

Múljon a sötét új éjfagyig. 

Nem sújt örökké egy éj sem, 

Csak ha megfagyunk. Ébren. 

De ránk talált a lámpás, 

hívásunk hitünktől lármás. 

Így minden éji lélek, ki jő, 

Nekünk barát a sötétben ő. 

Majd megértik a didergők is, 

Népfelséget akarnak ők is. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/880832042363167/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBKtxBDpz3rzEXAsD_qC9fpdf0acdIzPmPXLg_CaNQ0kQNW_m10MG8S1Lj8Y5moC13GqbLyG74NXctynOecIKurOVKzQ_bfYBcQOcN_psRql847U8ry1BC_V2FqNmO_3m8ijiCoY_L5j-ZggfUCywXGj-XTZWTR7nbqYMsk8I1IxmpsyJsWfOYgGAbBAEoOgDq-fdV-32HuMU_Y_ZfSuxMSBT1wFWBXTo1eEMmDBjXNKGBc-iQoYBh_y3K8bvANT8xhDeHTFcpeh1P7pCFI5gi6TH0nWAFiwtFCBPZR3jG8zmaEPvxC_Smou8UC6DwoL5y7G03n71QZzv0ovQqeXz8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/880833859029652
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARCpdZI8EQOceYXXdFv2ddU3I6Kb24RReq5fo8Z0kTK3f_YZUDhVNvlhnt1vCZoR7Sn8F8JqZMthTit8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKtxBDpz3rzEXAsD_qC9fpdf0acdIzPmPXLg_CaNQ0kQNW_m10MG8S1Lj8Y5moC13GqbLyG74NXctynOecIKurOVKzQ_bfYBcQOcN_psRql847U8ry1BC_V2FqNmO_3m8ijiCoY_L5j-ZggfUCywXGj-XTZWTR7nbqYMsk8I1IxmpsyJsWfOYgGAbBAEoOgDq-fdV-32HuMU_Y_ZfSuxMSBT1wFWBXTo1eEMmDBjXNKGBc-iQoYBh_y3K8bvANT8xhDeHTFcpeh1P7pCFI5gi6TH0nWAFiwtFCBPZR3jG8zmaEPvxC_Smou8UC6DwoL5y7G03n71QZzv0ovQqeXz8
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARDPId0v7SMu7TU9fwl0fOqE4P3nBVgttaYGcy44PvoXGMNb2pOMY_DxARlAz_9PCuiRGHXu9IzUV45E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKtxBDpz3rzEXAsD_qC9fpdf0acdIzPmPXLg_CaNQ0kQNW_m10MG8S1Lj8Y5moC13GqbLyG74NXctynOecIKurOVKzQ_bfYBcQOcN_psRql847U8ry1BC_V2FqNmO_3m8ijiCoY_L5j-ZggfUCywXGj-XTZWTR7nbqYMsk8I1IxmpsyJsWfOYgGAbBAEoOgDq-fdV-32HuMU_Y_ZfSuxMSBT1wFWBXTo1eEMmDBjXNKGBc-iQoYBh_y3K8bvANT8xhDeHTFcpeh1P7pCFI5gi6TH0nWAFiwtFCBPZR3jG8zmaEPvxC_Smou8UC6DwoL5y7G03n71QZzv0ovQqeXz8
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Embert keresünk. 2022-re országos ismertségű párttá szeretnénk válni. A 2022-es választásra 

szeretnénk országos listát állítani. A bűnpártok korszakát és a pártalkotmányozás korszakát 

csak úgy tudjuk megtörni, ha parlamentbe jut az első olyan párt, ami közpénz nélkül működik, 

és erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában. Rendszerváltás pedig csak akkor lesz, ha egy 

erénytelen kocsmakör helyett a nép népszavazással alkotmányozhat. Adjuk meg hazánknak az 

első olyan alkotmányt, amit népszavazással fogadunk el. Az ezzel járó mennydörgést még 

azért nem hallod, mert a fényünk gyorsabb, mint a hangunk. Rád is szüksége lesz az ügynek. 

Jelentkezz, ha vallod: VAN ERÉNY! 

85. A népfelség nevében 
2019. október 23. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/886071465172558 

"Ehess, ihass, ölelhess, alhass! 

A mindenséggel mérd magad! 

Sziszegve se szolgálok aljas, 

nyomorító hatalmakat." - József Attila 

Méltó napra időzítettük 

bejelentésünket. 1956-ra emlékezve 

talán fogékonyabbak vagyunk 

aziránt, hogy megértsük, hogy az 

önkény bűncselekmény. Teljesen 

mindegy, hogy ki az önkényúr. 

Szovjet, vagy orosz, vagy 

imperialista amerikai, vagy éppen 

erénytelen pökhendi magyar. Az 

önkény az önkény. Attól 

bűncselekmény, hogy kirívóan 

veszélyes a társadalomra. Az 

önkény nem egyeztethető össze az 

egyenlőség, a jogállamiság és a 

demokrácia elveivel, a hat európai 

alapérték közül legalább hárommal. 

Sem az Isten előtti egyenlőség 

elvével. Ezért tettünk hitet a 

Népfelség (klikk) mellett. A 

demokrácia mellett. Demokrácia ott 

van, ahol Népfelség van, azaz ahol a 

népé a hatalom. A hatalom azé, aki 

alkotmányozik. Demokrácia tehát 

csak akkor van, ha az alkotmányt 

kizárólag népszavazással lehet módosítani. Amíg magánalkotmányozás és pártalkotmányozás van, 

addig diktatúra van. Egyik ellenzéki párt sem mondta még ezt ki. 

2022-ben a Platón Párt számára a lét a tét. A párttörvény szerint ha egy párt két országgyűlési 

választáson nem állít jelölteket, akkor az ügyészség megszünteti a pártot. 2018-ban nem 

állítottunk jelölteket. Nem szeretnénk megszűnni. Így 2022-re muszáj lesz. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/886056815174023/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAKR-h4dI9BufFO2Xx546brA6ygeSj7Tyfxh96zt4ketgDqsANAYFVXG0LjSo-dJYiFFYsP18ItPo-BtWhjyPg4dpSrYgWQqazBZ3JMYzy3ANPjLlKiadX0m_lc4Q4fLQJ5WSBTbZjO0Hkc4FvVNteqaOfm8jYZyWU2LtXXjPLaBk9tLJHyuOlPu654EQXPg-cPKg_vwTTs807FYk3dCXkjbU6SeFHUvLRoqXMem6ClRqRijr_sRoVrtQa0XXy4uBsKGC7VQf7cds1xkc0EsWZBr51hl-D1D4DwwjdMcvjP7RiXYOXMqPVgkWzvZnSJWPEAiBuDeUWCGuSW1k-6r6M&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/886071465172558
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARCccOVLUY3x0BqAzJhopJcSWq2JElanoIjgl4ROgMJtJJ6NnasG5PWC3xKRPsEJjYcUA24kQbF17xPq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKR-h4dI9BufFO2Xx546brA6ygeSj7Tyfxh96zt4ketgDqsANAYFVXG0LjSo-dJYiFFYsP18ItPo-BtWhjyPg4dpSrYgWQqazBZ3JMYzy3ANPjLlKiadX0m_lc4Q4fLQJ5WSBTbZjO0Hkc4FvVNteqaOfm8jYZyWU2LtXXjPLaBk9tLJHyuOlPu654EQXPg-cPKg_vwTTs807FYk3dCXkjbU6SeFHUvLRoqXMem6ClRqRijr_sRoVrtQa0XXy4uBsKGC7VQf7cds1xkc0EsWZBr51hl-D1D4DwwjdMcvjP7RiXYOXMqPVgkWzvZnSJWPEAiBuDeUWCGuSW1k-6r6M
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARAZVluugSklGBj4aVE4I5jeEz5cjM77oLnM61s11DVB1OI9J54mUcpesjZgnK2U8edQppIeoC5-66pJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKR-h4dI9BufFO2Xx546brA6ygeSj7Tyfxh96zt4ketgDqsANAYFVXG0LjSo-dJYiFFYsP18ItPo-BtWhjyPg4dpSrYgWQqazBZ3JMYzy3ANPjLlKiadX0m_lc4Q4fLQJ5WSBTbZjO0Hkc4FvVNteqaOfm8jYZyWU2LtXXjPLaBk9tLJHyuOlPu654EQXPg-cPKg_vwTTs807FYk3dCXkjbU6SeFHUvLRoqXMem6ClRqRijr_sRoVrtQa0XXy4uBsKGC7VQf7cds1xkc0EsWZBr51hl-D1D4DwwjdMcvjP7RiXYOXMqPVgkWzvZnSJWPEAiBuDeUWCGuSW1k-6r6M
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARCMwA39IcUp-m0GGtfKXaoBGuxxXkNnVkFvZngE-6--fPsmYLKmEituKegWzeJnXjeLdAYWTuBLJgkl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKR-h4dI9BufFO2Xx546brA6ygeSj7Tyfxh96zt4ketgDqsANAYFVXG0LjSo-dJYiFFYsP18ItPo-BtWhjyPg4dpSrYgWQqazBZ3JMYzy3ANPjLlKiadX0m_lc4Q4fLQJ5WSBTbZjO0Hkc4FvVNteqaOfm8jYZyWU2LtXXjPLaBk9tLJHyuOlPu654EQXPg-cPKg_vwTTs807FYk3dCXkjbU6SeFHUvLRoqXMem6ClRqRijr_sRoVrtQa0XXy4uBsKGC7VQf7cds1xkc0EsWZBr51hl-D1D4DwwjdMcvjP7RiXYOXMqPVgkWzvZnSJWPEAiBuDeUWCGuSW1k-6r6M
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Nagy tervünk van. 2022-ben új államot szeretnénk alapítani a jelenlegi diktatúra helyett. Meg 

szeretnénk adni Magyarországnak az első olyan alkotmányt, amit népszavazással fogadunk el. 

Egy minialkotmányt, kizárólag a szükséges és elégséges tartalommal. Amire felépíthető egy 

demokratikus jogállam a Rawls-féle társadalmi igazságosság köré (tehát a jobb- és baloldali 

szuboptimális kilengések helyett). 

Államalapító Jediket keresünk! Államalapító lehetsz Te is! 

1) A 199 országgyűlési képviselőből a 106 egyéni képviselői mandátumot pártokon kívüli 

független kéviselők is megszerezhetik. Így megtörhető a pártokrácia, a bűnpártok uralma. 

Legyél Jedi 2022-re! Indulj független jelöltként, aki közokiratban vállalja, hogy az utolsó 

önkényuralmi országgyűlésben megszavazza a minialkotmány népszavazásra tűzését, 

megszavazza az arányos választási rendszert, a bűnpártok működésének betiltását, a 

képviselők bármikori visszahívhatóságát, és ezt követően visszaadja mandátumát ahhoz, hogy 

az utolsó önkényuralmi országgyűlés feloszlatása után kiírásra kerülhessen az első 

demokratikus országgyűlési választás, ami népszavazással elfogadott alkotmányra épül. 

2) A Platón Párt színeibe pártképviselőket is keresünk, mert a 199-ből csak 106 képviselő 

lehet az országgyűlésben független. A maradék 93 pártlistáról bejutó képviselő lehet. 

Legalább 27 képviselőt szeretnénk állítani. Legyél Te az egyik! 

A fenti 106 független és 27 pártlistás képviselővel megszerezhető a parlamenti 2/3, ami az 

utolsó önkényuralmi alkotmány (Alaptörvény) eltörlését lehetővé teheti. Ez lesz a valódi 

rendszerváltás. Önkényből demokráciába. 

Jegyezd meg: 2022: új államot kell alapítanunk. Közösen. A Népfelség nevében. 

http://www.nepfelseg.hu 

 

86. Új állam 
2019. október 23. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/180850419471227 

"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. 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/?__tn__=K-R&eid=ARBw1EILg4mqwgSmBL493Iy016MSZakA99L1TrGEEJTtfMCr-BIUGGeONZCloE9HeYjS__-iTKi7_uQ8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKR-h4dI9BufFO2Xx546brA6ygeSj7Tyfxh96zt4ketgDqsANAYFVXG0LjSo-dJYiFFYsP18ItPo-BtWhjyPg4dpSrYgWQqazBZ3JMYzy3ANPjLlKiadX0m_lc4Q4fLQJ5WSBTbZjO0Hkc4FvVNteqaOfm8jYZyWU2LtXXjPLaBk9tLJHyuOlPu654EQXPg-cPKg_vwTTs807FYk3dCXkjbU6SeFHUvLRoqXMem6ClRqRijr_sRoVrtQa0XXy4uBsKGC7VQf7cds1xkc0EsWZBr51hl-D1D4DwwjdMcvjP7RiXYOXMqPVgkWzvZnSJWPEAiBuDeUWCGuSW1k-6r6M
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARDD9mURCIlAk1xHLzjG1Y7-kpyy8K_nGgc-JDtrVtaoo9hQLD0I3Okf9d_xiPvd4eQky7d1x9awKoxy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKR-h4dI9BufFO2Xx546brA6ygeSj7Tyfxh96zt4ketgDqsANAYFVXG0LjSo-dJYiFFYsP18ItPo-BtWhjyPg4dpSrYgWQqazBZ3JMYzy3ANPjLlKiadX0m_lc4Q4fLQJ5WSBTbZjO0Hkc4FvVNteqaOfm8jYZyWU2LtXXjPLaBk9tLJHyuOlPu654EQXPg-cPKg_vwTTs807FYk3dCXkjbU6SeFHUvLRoqXMem6ClRqRijr_sRoVrtQa0XXy4uBsKGC7VQf7cds1xkc0EsWZBr51hl-D1D4DwwjdMcvjP7RiXYOXMqPVgkWzvZnSJWPEAiBuDeUWCGuSW1k-6r6M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nepfelseg.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uwTsVVrM71sk6OYUy3TdB28IIJT4DhLT24Fe1f3EPxaZY0T6QeTOrz5s&h=AT3ACWj_3dEvxBJdoGWG7mjOvmDg2rjhGTE1wArxZg4T2ilWD_OmPi0UrdoEHpQlcaL_24v-FBjhVXzmEEYDhhHh7erpJFFvYZDYVzxaWgbv-d06mtvQ73nLETc-7eVc0dN4v06VeuVzChPnQn2mBr8YoC5OsWvbTvaywM_eL9KQjqUv6BMzuTgn5hia1UUDO4OFigaXgTfzBFuJHReSjTSZfZWWX4MktOo307IpR47u-dVKd467tE0fgK6LsfRqVOb3YgnVrTqzh24ZlreplTDFgXLyAArbd-EQOFaAG_r-ccsgxoY7TkyQ_mJUHbGjwnMR3ux-HHxp4hV94J6sluedGWw3bEcl8b0skfWHvR-ucg_rddZAJbxVb48ct99MW3L1iqk7Pa0bT_0EzceaKLlqOT0jdKWY1oUJJdva-xk3CaD5wBi1t93mPfAXgJsDrcVL4BTvUu731Rzr28qSrJ_nNKu6SZkI1MUpwC8RQtpdymtJWqB4B92DtgJlvL6VXNJeB0Dqt_ULrpvM95CbZ5boCdNbj1VcHmEveMS7qliX9bG3LUGsVao3rWVp4lHIT31nD3nCT-pY_McaOvMKXoPOyiLTQLvjlYK0mEvKvfliQ99t1o0PUyP7QRwA
https://www.facebook.com/platonpart/posts/886109328502105?__xts__%5B0%5D=68.ARBTzUblQ6h-I5wMPNAyr6YQ_d2HVJ6ggzHPBeQzQIhLDflQX9lnRKQBipLybOmK_zlmRmqS393pqQbEy-yK1YiM5OlR4gFwXXN8hK9nltLTDDuOmTYZ1miodEaNUcOEUvmjWyORA0fB9v8Nm8EW3m8rQvgl0QbqFV7trjXvHnE6Pz5JomtRHrRQBQ4t19zGYMwoCGAbihiKphy9HqnLC-7hj01lTqQV69xZXA35QOhjLYazX6fgRvRLdYvWDwLFsNdBKzulpAqbvni5VgYbuPgO5hWdOGVMWQ9aclPgLLr4ahk7uJPPRA3EAdmmVzfybg-WibmfChLSR9KxDZ06tlbRIL2NJEM1pU8X91J9gG4t-8Fqp209QuirU9AWBSSlSsWRkyR80jnz_VMUdtspZY1u6u4dAo609P5u6mGpAap4sf_HFIus4sm38tdFmJ_T3LFwz5nWBQkCNo_JpGzXTiuzFBSWtoINU1xIq9VMswFRgh-l5NmSK9_TtK9s&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/videos/180850419471227
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Egy éve írtuk 1956 emlékére. 

Olvasd el! Ma is aktuális! 2022-re 

új állam alapítását tűztük ki célul. 

Tarts velünk! A Népfelség nevében. 

Demokráciát adunk 

Magyarországnak. Megadjuk a 

magyaroknak az első olyan 

alkotmányt, ami nem magán- és 

pártalkotmányozás eredménye, 

hanem népszavazás útján léphet 

csak hatályba. Ettől leszünk nemzet 

a gyarmati évtizedek után. A 

hatalom azé, aki alkotmányozik. 

Alkotmányozni csak 

népszavazással! Add tovább: VAN 

ERÉNY! 

 

 

 

 

 

 

87. Szent István vagy Koppány 
2019. november 1. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/892930954486609 

"Tartsd mindig eszedben, hogy 

minden ember azonos állapotban 

születik, és hogy semmi sem emel fel, 

csakis az alázat, semmi sem taszít le, 

csakis a gőg és a gyűlölség." - Szent 

István 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARDi0LFw972z0jkXzQDsq2n21va_KLkYLnAvuLjt8zpz1vpqdhiBCWRNVzfqLxBksyx8jyzRVt8LxVf-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTzUblQ6h-I5wMPNAyr6YQ_d2HVJ6ggzHPBeQzQIhLDflQX9lnRKQBipLybOmK_zlmRmqS393pqQbEy-yK1YiM5OlR4gFwXXN8hK9nltLTDDuOmTYZ1miodEaNUcOEUvmjWyORA0fB9v8Nm8EW3m8rQvgl0QbqFV7trjXvHnE6Pz5JomtRHrRQBQ4t19zGYMwoCGAbihiKphy9HqnLC-7hj01lTqQV69xZXA35QOhjLYazX6fgRvRLdYvWDwLFsNdBKzulpAqbvni5VgYbuPgO5hWdOGVMWQ9aclPgLLr4ahk7uJPPRA3EAdmmVzfybg-WibmfChLSR9KxDZ06tlbRIL2NJEM1pU8X91J9gG4t-8Fqp209QuirU9AWBSSlSsWRkyR80jnz_VMUdtspZY1u6u4dAo609P5u6mGpAap4sf_HFIus4sm38tdFmJ_T3LFwz5nWBQkCNo_JpGzXTiuzFBSWtoINU1xIq9VMswFRgh-l5NmSK9_TtK9s
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/892923587820679/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBeAobE7znHxcMmguJqwTxInMfohlGWkV7NHy7C2iLHgF-shVjhm-EAon0ldxW24LVWO8nvsohb3VU54k0WedYFfEZPDnp0jLPdBSuBEaTSZ2eZM2BFvsbxaBX1iBqju9biVsSdHuTRs42G0p5rfMUoiiHADahuHiRx1i_1cl2cy0LiWgn4VfytH2cXInu9gCWlCTcew4wrTqozO8vWTtadq0_Q8AUidhDkd8JY_KLiq0W5ZVFJwM2ZQSGGbicXohBuQXV6FNNdym75ELErGOr4vEdefmfuWlg2qPZzfvKD70WI1GPL7AVFxLLNhWGuTBuY3wTvdNbYuAGJYIbCcto&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/892930954486609


Temessék az önkényt! 

Menekültünk vad, barbár keletről, 

reményünk felett nyugodott a nap. 

Kárpátokon nyögtünk a sebeinktől, 

együtt az erős, a sérült, a vak. 

István és Koppány már megharcolt, 

nyugat és kelet hit-árka felett. 

István intelmei és erénye tarolt, 

Koppány sötét kelet-terve helyett. 

Így Európa lett a hazánk, védtük, 

keletről támadták önkény seregei. 

Hitünket soha sem adtuk el értük, 

állták a sarat az erény gyermekei. 

Felvilágosodtunk a vén Európával, 

ezután már király sem kellett. 

Álmondtunk igaz demokráciával, 

hitet tettünk a jogállam melett. 

Önkény nem való okos magyarnak, 

a magyar független és szabad nép. 

Roskadjon más vezérek bűne alatt, 

ontson buta erénytelenekért vért! 

A bűnös buták örökös vesztesek, 

ők áhítják csak a csaló önkényt. 

Érdemeket nyaló bűnnel szereznek, 

mert Isten nem adta nekik önként. 

 

Óvakodj a barbár Koppányoktól, 

átok az önkény, vagyon, hatalom. 

Tudja meg a világ a magyaroktól, 

egyetlen legitim erő a sokadalom! 

Az erő és a felség a magyar népé, 

szabadon, egyenlően, szeretve. 

Nyugat értékei adják Isten képét, 

nem a Koppányok otromba keletje. 

Legyen hazánk egyenlően a miénk, 

erősé, sérülté, vaké, igazsággal! 

Ne adjuk a Népfelséget semmiért, 

fosszuk meg ki uralja gazsággal! 

Örök védőpajzs lesz Népfelségünk, 

csak a civilizált világban érték. 

Szabadságunk ára örök éberségünk, 

ördög küldöttjei a Koppány-félék. 

Nyugat-kelet vita már eldöntött, 

emberi jogok az önkény helyett. 

Vezért buta nép tűr maga fölött, 

csak jog állhat a magyar felett! 

Ne engedd István népét keletre, 

mondják bármily hízlegőn fajtáid! 

Hallgass kizárólag az erényekre, 

temessék az önkényt a kopjafáid! 

 

88. Piros, fekete, zöld, ez a maffia föld 
2019. november 2. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/893628504416854 

"Semmi nem indokolja, hogy a jó kevesebbszer győzhetne, mint a gonosz. Minden győzelem 

szervezettség kérdése. Ha léteznek az angyalok, akkor nagyon remélem, hogy a maffia elvei szerint 

szerveződnek." - Kurt Vonnegut 

Piros fehér zöld, ez a magyar föld. Lehetne a jelszavunk az is, hogy "Életerőtől pirosló civil 

társadalom, ennek alárendelt fehér politika, zöld környezet". 

https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARCihUhJnXE9bt1sdgbONL233GwM4ppw2A403OEUnc8-gSTa0psXBa1kFZGgdoT7rEMvsj_e6PZL5Amr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBeAobE7znHxcMmguJqwTxInMfohlGWkV7NHy7C2iLHgF-shVjhm-EAon0ldxW24LVWO8nvsohb3VU54k0WedYFfEZPDnp0jLPdBSuBEaTSZ2eZM2BFvsbxaBX1iBqju9biVsSdHuTRs42G0p5rfMUoiiHADahuHiRx1i_1cl2cy0LiWgn4VfytH2cXInu9gCWlCTcew4wrTqozO8vWTtadq0_Q8AUidhDkd8JY_KLiq0W5ZVFJwM2ZQSGGbicXohBuQXV6FNNdym75ELErGOr4vEdefmfuWlg2qPZzfvKD70WI1GPL7AVFxLLNhWGuTBuY3wTvdNbYuAGJYIbCcto
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARBnbKuV_DOqmUlWrOkoODLTclZAFiN0tQmx7NkSZok6dkT5y2r1WEti90f0rc5IGLOi-5HMWBTebFb3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBeAobE7znHxcMmguJqwTxInMfohlGWkV7NHy7C2iLHgF-shVjhm-EAon0ldxW24LVWO8nvsohb3VU54k0WedYFfEZPDnp0jLPdBSuBEaTSZ2eZM2BFvsbxaBX1iBqju9biVsSdHuTRs42G0p5rfMUoiiHADahuHiRx1i_1cl2cy0LiWgn4VfytH2cXInu9gCWlCTcew4wrTqozO8vWTtadq0_Q8AUidhDkd8JY_KLiq0W5ZVFJwM2ZQSGGbicXohBuQXV6FNNdym75ELErGOr4vEdefmfuWlg2qPZzfvKD70WI1GPL7AVFxLLNhWGuTBuY3wTvdNbYuAGJYIbCcto
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/893621304417574/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCpQ4FFZUpIg5vWCmwxm9-mQ4AZsd9r_XIglc9S-7UoDy5Pr5_oq5iEOt_AaQzN33hijuCQMu9bpds1wADoMwJKXNBEd-2pLdDwh8B3CMj4wy_dpaODZtZ9eOGbI3nhwBAJiv-0iEO0zAaYy2neU765Z7x6kxhjWp0sYeKnEkM3h9Or55E1-dJofRHtT1Xsi7Wa6UinhWtYMGXvAuQKvZBVxtr3D8epR9nbR2-G8JesxLPqbj6d5Mgh3AUoNWifj-AYef6IlOm8acSrxzJ8txqKOOZqZzom7lc9cfbqb4hgGNkUQAfahCV1hhgVWFH2lgUv081I6BVYzjcQpPQ3THc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/893628504416854
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1) Olyan országban szeretnénk élni, 

ahol bármelyik választott képviselő 

bármikor visszahívható a polgárok 

bizalomvesztése esetén. Sem a 

kormányzó bűnpártok, sem az 

ellenzéki bűnpártok nem akarják ezt, 

mert a visszahívhatatlanság 

maffiaérdek. 

2) Olyan országban szeretnénk 

élni, ahol a köztársasági elnököt, 

a miniszterelnököt, a legfőbb 

ügyészt és minden hatalmi ág 

közjogi méltóságát 

népszavazással választhatjuk ki 

megfelelő szakmai jelölési eljárás 

után. Sem a kormányzó 

bűnpártok, sem az ellenzéki 

bűnpártok nem akarják ezt, mert a 

pártkinevezés maffiaérdek. 

3) Olyan országban szeretnénk élni, ahol a pártok nem a hatalomtól kapott közpénzből 

működnek, hanem valódi társadalmi támogatottság van mögöttük. Sem a kormányzó 

bűnpártok, sem az ellenzéki bűnpártok nem akarják ezt, mert az állami lélégeztetőgépben 

rejlő zsarolási potenciál maffiaérdek. 

4) Olyan országban szeretnénk élni, ahol az alkotmányt népszavazással fogadjuk el, és 

minden alkotmánymódosításhoz népszavazásos megerősítés szükséges. Sem a kormányzó 

bűnpártok, sem az ellenzéki bűnpártok nem akarják ezt, mert a magánalkotmányozás és 

pártalkotmányozás maffiaérdek. 

5) Olyan országban szeretnénk élni, ahol egyik választott képviselő sem regnálhat 8 évnél 

tovább semmilyen pozícióban. Sem a kormányzó bűnpártok, sem az ellenzéki bűnpártok nem 

akarják ezt, mert a személyi kultusz maffiaérdek. 

6) Olyan országban szeretnénk élni, ahol az önkormányzás a rendeltetésének megfelelően az 

országos hatalmi erőktől (pártoktól, kormánytól, stb.) teljesen függetlenül és decentralizáltan 

működik, helyi független képviselőkkel. Sem a kormányzó bűnpártok, sem az ellenzéki 

bűnpártok nem akarják ezt, mert a centralizáltság maffiaérdek. 

7) Olyan országban szeretnénk élni, ahol a közpénz felhasználásáról tételesen és önként 

elszámol a kormány az utolsó forintig. Sem a kormányzó bűnpártok, sem az ellenzéki 

bűnpártok nem akarják ezt, mert az átláthatatlanság maffiaérdek. 

8) Olyan országban szeretnénk élni, ahol a hat európai alapérték (demokrácia, jogállam, 

egyenlőség, szabadság, emberi méltóság, emberi jogok) feltétel nélkül érvényesül. Sem a 

kormányzó bűnpártok, sem az ellenzéki bűnpártok nem akarják ezt, mert az önkény 

maffiaérdek.   Add tovább: VAN ERÉNY! 

http://www.platonpart.hu/
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89. Demokráciát adunk Magyarországnak 
2019. november 5. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/896290367484001 

"A tartós szabadság egyetlen útja egy kormány, ami elég erős ahhoz, hogy a nép érdekét képviselje, és 

egy nép, ami elég erős és tájékozott ahhoz, hogy népfelséget gyakoroljon a kormány felett." - Franklin 

D. Roosevelt 

Alkotmány 

[A népfelség elve] 

1) Az Alkotmány Magyarország 

jogrendszerének alapja. Az első 

alkotmány, amely népszavazással 

került elfogadásra, így 

megtestesíti a demokrácia 

szükséges feltételét, a 

néphatalmat, amely a népfelség 

alapja. Egyetlen más jogforrás 

rendelkezése sem ütközhet az 

Alkotmány tartalmával. 

2) Az Alkotmány módosítása 

kizárólag a választójoggal 

rendelkező magyar 

állampolgárok többségi 

népszavazása útján lehetséges. 

3) Az Alkotmány a közhatalom 

korlátozásának eszköze, így nem 

tartalmazhat a közhatalmat a 

polgárokkal szemben szolgáló rendelkezést. 

4) Népszavazás kezdeményezéséhez kétszázezer választójoggal rendelkező magyar 

állampolgár aláírása szükséges. Népszavazás és kezdeményezése hitelesítéshez vagy más, 

cenzúrára alkalmas aktushoz nem köthető. 

[Civilizációs alapértékek] 

5) A közhatalom kötelezettsége az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának és az EU 

Alapjogi Chartájának maradéktalan betartása. Az e dokumentumokban rögzített alapértékek 

érvényesülését gyengítő jogszabályok alkotása szigorúan büntetendő politikai 

bűncselekmény. 

6) Hazánk szuverenitásának megőrzése mellett együttműködünk azokkal az országokkal, 

amelyek ezen alapértékek érvényesülését biztosítják, és elítéljük, valamint lehetőség szerint 

szankcionáljuk azokat az országokat, ahol ezen alapelvek sérülnek. 

[Erénygaranciák] 

7) Senki nem tölthet be választott közhatalmi pozíciót nyolc évnél tovább. 

8) A közpénz forrásairól és felhasználásáról a közhatalom azonnali és tételes elszámolással 

tartozik. A közhatalom minden közérdekű adatot köteles haladéktalanul ingyenesen és 

nyilvánosan elérhető formában, algoritmikus feldolgozásra is alkalmas módon nyilvánosságra 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/896290277484010/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAQLu3UU8eHmPElwV_9JcBfs_BYyRTQgtz603LcUeMcBaKTa7a8QcVDeMfbigEje3NP9HDwI7do-q1GW2CIp29ZzsBPX-xEBczqGNUAUtSq_5CXhOpGIGEj2EnoILEQe82BRxR2Te-Yy_BJDrjXxB-1_x-674S6MCLzVYR7rP4p20iQDXgjWiHlKFN6tfvwHzujEDvim_4kLfj7wEzYaWyzmKWRWNeZnHEM1cYhSO3mcaPKuxNfFJcDJtDtqxouJ36tcwKw2yHisBKIzSFHbj4Zrye7N6tFgMTIeGw7x6e-CSTfHmH2WiYAQ_YQvWO6WHhXvFqsX6sQ3Xk7fgKxcDM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/896290367484001
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hozni. 

9) Az országgyűlés egyéni képviselői kizárólag független képviselők lehetnek. A 

pártképviselők száma mindenkor kevesebb, mint az egyéni képviselőké. 

10) Önkormányzati képviselő-testület tagja, polgármester és főpolgármester kizárólag 

független képviselő lehet. Az önkormányzati választásokon pártok jelenléte és a kampány 

pártok általi befolyásolása tiltott. 

11) Az országgyűlés pártképviselőkkel történő feltöltése arányos választási rendszerben 

történik bekerülési küszöb alkalmazása nélkül. 

12) Bármely választott képviselő azonnali hatállyal visszahívható az őt mandátumhoz juttató 

választópolgárok számánál eggyel több, megválasztására jogosult polgár aláírásával. 

13) A népfelség nevében a választójoggal rendelkező magyar állampolgárok többségi 

népszavazása eredményeként bárki kiutasítható Magyarország területéről (száműzés). 

14) Kizárólag olyan pártok működhetnek, amik biztosítják az átláthatóság, visszahívhatóság, 

önkorlátozás és jogi számonkérhetőség törvényben előírt követelményeit. Pártok nem 

részesülhetnek állami támogatásban. 

[Hatalmi ágak] 

15) A közhatalom tíz független hatalmi ágra tagozódik, melyek közjogi méltóságai kizárólag 

független személyek lehetnek. 5000 aláírással bárki jelölhető, az aláírásgyűjtést bárki 

kezdeményezheti. A közjogi méltóságok jelölt-rangsoroláson alapuló népszavazással kerülnek 

kiválasztásra. 

a) Magyarország államfője a Köztársasági Elnök, a legfőbb közjogi méltóság, aki kifejezi a 

nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. 

b) A Kormány a közigazgatási végrehajó hatalmi ág. Közjogi méltósága a Miniszterelnök. 

c) A Bíróságok az igazságszolgáltató hatalmi ág. Közjogi méltóságai az OBH és a Kúria 

Elnökei. 

d) Az Alkotmánybíróság az Alkotmányt védelmező hatalmi ág. Közjogi méltósága a 12 tagja. 

e) A Közmédia Grémium a tömegtájékoztató hatalmi ág, amely ingyenesen és bárki számára 

hozzáférhető módon biztosítja az értékítélet-mentes tényeket, valamint üzemelteti a naprakész 

és hisztorizált közérdekű adatokat tartalmazó Nemzeti Adattárházat. Közjogi méltósága a 12 

tagja. 

f) A Tudományos Grémium a józan ész és a tények érvényesülését biztosító hatalmi ág, amely 

kérelemre felülvizsgálja a bírósági és alkotmánybírósági indokolásokat a logika és a nyelvtani 

értelmezés szabályainak való megfelelés szempontjából, valamint a tudományos igazságok 

vonatkozásában, és megsemmisíti azokat az ítéleteket, amelyek a logika vagy a nyelvtani 

értelmezés szabályait az ügy érdemére kiható módon sértik, vagy tudományos igazsággal 

ütköznek. Közjogi méltósága a Magyar Tudományos Akadémia 12 tagja. 

g) A Titkosszolgálat a hírszerző hatalmi ág, amely felelős a közhatalmat gyakorlók fedett 

belső ellenőrzéséért, a terrorelhárításért és a nemzetbiztonságért, és bizonyítékokkal látja el a 

vádhatóságot. Közjogi méltósága az Elnöke. 

h) A Magyar Nemzeti Bank a monetáris és fiskális hatalmi ág. Közjogi méltósága az Elnöke. 

i) Az Ügyészség a közvádló hatalmi ág. Közjogi méltósága a Legfőbb Ügyész. 

j) A törvényhozó hatalmi ág az Országgyűlés. Közjogi méltósága a Házelnök. 

[Záró rendelkezések] 

1) Ezt az Alkotmányt a magyar állam választójoggal rendelkező polgárai többségi 

népszavazással fogadták el a népfelség nevében. 

http://www.platonpart.hu/
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2) Hatályát veszti: 

a) Alaptörvény R) cikk (1). 

b) Alaptörvény 8. cikk (3). 

c) Alaptörvény Nemzeti Hitvallás részének "Nem ismerjük el az 1949. évi..." kezdetű 

mondata, és helyébe az alábbi mondat lép: "Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista 

alkotmányt és a jelen Alkotmány hatályba lépéséig hatályban lévő Alaptörvény Alkotmánnyal 

hatályon kívül helyezett rendelkezéseit, mert mindkettő egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért 

kinyilvánítjuk érvénytelenségüket". 

d) Alaptörvény B) cikk (4), és helyére a "A nép a hatalmát választott képviselői útján és 

közvetlenül gyakorolja." rendelkezés lép. 

e) Alaptörvény C) cikk (1), és helyére a "A magyar állam működése a hatalom megosztásának 

és a hatalmi ágak teljes függetlenségének elvén alapszik." rendelkezés lép. 

f) Alaptörvény 1. cikk (2) e), f). 

g) Alaptörvény következő kezdetű mondata: "Mi, a 2010. április 25-én megválasztott 

Országgyűlés képviselői...", oximoron jellege miatt, mivel alkotmányozó hatalma 

demokráciában csak a népnek lehet. 

3) Hatályba lép: 

a) Az Alaptörvény U) cikk (11) rendelkezéseként: "Az Alaptörvény hatályba léptetésével a 

korábbi alkotmányos rendet a 2011.12.31-én hatályban lévő alkotmányra elkövetett jog elleni 

erőszakkal 2012-ben a választott képviselők többségéből álló bűnszervezet megdöntötte. A 

közhatalom feladata az elkövetők felderítése és büntetőjogi felelősségre vonása.". 

4) Az Alaptörvény önkényuralmi rendelkezésektől megtisztított része sarkalatos törvényként 

funkcionál tovább. 

5) A jogszabályok alkotmányos revízióját haladéktalanul meg kell kezdeni a jogforrások 

alkotmányellenes rendelkezéseinek törlése vagy alkotmányossá tétele érdekében. Ennek 

felelőse az Alkotmánybíróság, végrehajtója az Országgyűlés. 

90. Tüntess a diktátorok ellen 
2019. november 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/897651260681245 

"Kizárólag az erős európai egység mentette meg Európát 1683-ban a bécsi csatánál a török 

uralomtól." - Douglas Murray 

Tüntess Te is a diktátorok ellen! Népirtás 

nem lehet nemzeti érdek. Menj el 

Erdogan ellen tüntetni, és tartsd magasba 

hippokratészi üzenetünket: "NEM 

ÁRTANI!". Ez minden követelés 

minimuma. Készíts képeket ezzel a 

transzparenssel a Platón Párt nevében, és 

küldd el nekünk! Bátoríts másokat is! A 

cikkben Kemal Kılıçdaroğlu, a török 

ellenzék vezéralakja látható. Üzenete 

pedig: "Ne árts több országnak!". 
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91. Nem ártani 
2019. november 7. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/897676947345343  

„Olyan korban élünk, ahol a politikai aktivitás létkérdés.“ – dr. Vázsonyi Miklós 

"Zarar vermeyin!" - mondja a török 

ellenzék vezetője Hippokratész 

nyomán, az Erdogán által elkövetett, 

és a magyar kormány által nemzeti 

érdeknek nevezett népirtás után. 

Nem ártani! Ezzel az üzenettel 

várunk Tőletek fényképeket a 

diktátorok elleni tüntetésről! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Erénygaranciák 
2019. november 8. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/898560157257022 

"Az igazság mindig legyőzi az igazság imitációját és utánzatát." – Cicero 

Csodálkozol, hogy sorra kudarcba fulladnak a demokrácia-kísérletek? Lemondanál róla, még 

mielőtt megvalósulhatna? Savanyú a szőlő? Cicero már az ókorban megmondta: "A 

demokrácia megsemmisül, ha megszűnik a választott tisztviselők évenkénti újraválasztása" 

(Cicero: A köztársaság védelmében).  
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Rá is jöttek gyorsan az erénytelen 

trógerek, hogy a demokráciát 

egyszerűen meg lehet hekkelni, ha 

évtizedekig ugyanazok a személyek 

maradnak pozícióban. Bejáratott 

korrupciós csatornák, bevett 

jobbágyi hűségláncok, stb. Így 

lehetnek a demokráciának hazudott 

diktatúrákban örökös elnökök 

(Erdogan, Putyin), kvázi-örökös 

főügyész poltpéterek, generációnyi 

időre a várba berendezkedett 

orbánok és hasonlók. Ez nem 

demokrácia. Csak olyan gyávák, 

hogy bevallani is szégyellik, hogy 

egy mértéktelen maffiadiktatúrát 

működtetnek azért, mert erények és 

érdemek híján csak lopva tudnak 

javakhoz jutni. 

2017 óta próbáljuk felhívni a 

társadalom figyelmét arra, hogy a 

demokrácia 

működőképességének egyik szükséges feltétele az erénygaranciák. Ha működne az önkéntes 

önkorlátozás, akkor nem kellenének erénygaranciák. De az önkéntes önkorlátozás nem 

működik, így kellenek erénygaranciák. 

Mindaddig, amíg nem követeljük meg a választott képviselők bármikori visszahívhatóságát, 

addig lesz Rogán-effektus. Mindaddig, amíg nem követeljük meg, hogy egy választott 

képviselő limitált ideig (pl. max 8 évig) lehet közhatalmi pozícióban, addig lesznek olyan 

erénytelen trógerek, akik a személyi kultusz lehetőségéből adódóan kisputyinként és 

minihitlerként Kádár, Rákosi és hasonló diktátorok pozíciójára pályáznak. Erre készülnek már 

fiatal koruk óta. Ahelyett, hogy kizárnánk a személyi kultusz lehetőségét, kötelezővé tennénk 

a bármikori visszahívhatóságot, és a hatalomvágyó aberrációkkal rendelkező szociopaták 

inkább mennének az apjuk bányájába dolgozni.  

Ha ugyanis bevezetjük az erénygaranciákat a politikában, akkor az erényteleneknek már nem 

lesz vonzó a terep, mivel minimálisra szűkül a korrupció lehetősége, és nem éri meg annyi 

időt politikai színészkedésre áldozni, mert hamar vége lesz. Érted? Tegyél már az ügyünkért 

Te is valamit! Tőlünk függetlenül is teheted. Például legyél független egyéni képviselő (Jedi) 

2022-ben, aki közokiratban vállalja az erénygaranciákat! A Népfelség nevében. 

93. Személyi szabadság megsértése 
2019. november 10. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/899866347126403 

"Inkább meghalnék, minthogy olyat tegyek, ami bűnbe vagy Isten akaratába ütközik." - Joan of Arc 
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Nehogy azt hidd, hogy a rendőrség 

vagy a kormány nem követhet el 

bűncselekményt. Dehogy nem. 

Rendszeresen megtörténik, csak a 

jogállam hiányában nincs független 

hatalmi ág, ami szankcionálná. 

Alkotmányos követelmény (nem is 

beszélve az EU Alapjogi Chartájáról 

és az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatáról), hogy a közhatalmi 

aktusok arányosak és szükségesek 

legyenek. Amennyiben az 

arányosság vagy a szükségesség 

követelménye sérül, a közhatalom 

megsérti az emberi jogokat. 

Alapvető emberi jogokat sérteni 

pedig a nemzetközi civilizált 

országok egységes álláspontja 

szerint elfogadhatatlan. 

Az index.hu cikke* alapján, 

valamint több személyes 

élménybeszámoló alapján 

álláspontunk szerint fennáll a 

bűncselekmény alapos gyanúja a 

kormány budapesti intézkedése 

kapcsán. Az minden 

körülmények között 

elfogadhatatlan (akár jó ember 

jön ide civilizált demokratikus 

jogállami országból, akár 

nemzetközi háborús bűncselekményt elkövető diktátor valamelyik keleti barbár diktatúrából), 

hogy a közösség tagjai egyetlen irányba sem tudják elkerülni az eseményt, és csapdába, 

fogságba essenek. Ráadásul több órányi időre, akár gyermekeik életét veszélyeztetve ezzel. 

Ez felháborító, veszélyes és elfogadhatatlan! 

Amennyiben jelentkezik legalább egy ember, aki videófelvétellel és tanúvallomásával tudja és 

hajlandó igazolni a történteket, akkor segítünk büntetőbíróság és nemzetközi bíróság (mivel 

itthon a főügyész korruptsága miatt vádemelés úgysem lesz) elé vinni a bűncselekmény 

vádját. Ha többen jelentkeztek, még hatásosabb lesz. Szerényen és alázatosan felszólalunk, 

hogy álljon már meg a menet, hogy mire vetemednek a maffiabűnözők! Hol a határ? Mikor 

üti meg ez az elvetemült tróger magatartás a népharag küszöbét? Az első éles lőszernél? Vagy 

akkor sem? Ágyúzásnál? Lángszórózásnál? Gázkamrákba vagonírozásnál? Vagy akkor sem? 

Ébren vagy, magyar? 

* https://index.hu/…/08/erdogan_tunetes_lezarasok_kaosz_hato…/ 
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94. Harcálláspontok 
2019. november 16. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/904627049983666 

"A szabadság ára mindig magas. De sohasem szabad választanunk a megadás és behódolás útját." - 

John F. Kennedy 

 

Trógerek terrorjában élünk. Minden közhatalmi vezetői poziciót kritikus gondolkodásra 

képtelen pártkatonák töltenek be, akik az erénytelen engedelmességért cserébe pénzt és 
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szemétdomb-hatalmat kaptak. Érdemeik és erényeik alapján nem jutottak volna ilyen 

magasra, ám amit Isten nem adott meg nekik önként, azt Orbán megadja nekik bűnnel a mi 

pénzünkből. A jog elleni erőszakkal. Megvalósult a totális egyszemélyi diktatúra, amiről egy 

kis fociőrülettel el lehet terelni a figyelmet. 

Olyan harci stratégiát dolgoztunk ki az első jogállami demokrácia megalapításához, amiben 

mindenki megtalálhatja a helyét. Nem kell a Platón Párt mellett elköteleződnöd. De 

köteleződj el a jó ügy mellett! Hét harcálláspont közül válaszd ki a neked megfelelőt! Harcolj 

onnan az önkény ellen! Írd be hozzászólásként a számát, hogy hol harcolsz 2022-ig! Tudják 

meg ismerőseid is! 

1) A Népfelség mozgalomhoz csatlakozok! Hirdetem, hogy alkotmányozni csak 

népszavazással lehessen. A hatalom azé, aki alkotmányozik. A demokrácia (demos kratos) 

néphatalmat jelent, ami csak ott van, ahol a nép alkotmányozik. 

2) A 106 Jedi egyike leszek! Független képviselő, aki a 106 egyéni választókerület 

képviselőjeként nem pártot, hanem a polgárokat képviseli az országgyűlésben, és 

közokiratban vállalja az erénygaranciákat. Dr. Gábor Hegedűs dandártábornok mindent 

megtesz, hogy legyen 106 független jelölt 2022-re. Találkozz vele! 

3) A 106 mozgalomhoz csatlakozok! Hirdetem, hogy pártkatona helyett mind a 106 egyéni 

képviselő független legyen. A centralizált rendszerek a legbutábbak és a legsebezhetőbbek. 

Decentralizált képviselet az ellenszere. Aláírásgyűjtőként, hálózatépítőként, munkámmal 

segítem a 106 Jedit. 

4) A Platón Politikai Akadémia Tantestülethez csatlakozok! Tudásommal, tapasztalataimmal 

segítem a 106 Jedi és a 27 Platón Párt képviselőjelöltjének felkészülését 2022-re. 

5) A Platón Párt országgyűlési képviselője leszek! A 93 pártlistás helyből az egyik rám vár az 

országgyűlésben, ahol az erény politikáját képviselem. A 106 független mellett 27 pártlistás 

képviselő már kétharmados alkotmányozó hatalom. Nem akarunk több bársonyszéket, csak a 

minimálsi 27-et. Mindegy ki lesz a miniszterelnök. Mindegy melyik bűnpártok alakítanak 

kormányt. Célunk az első népszavazás útján elfogadott alkotmány és jogállami reform. 

6) A Platón Párt háttérműhelyéhez csatlakozok tagként! Biztosítom, hogy erénytelen emberek 

ne juthassanak a politika közelébe, védem az erénygaranciák és a jogállami demokrácia ügyét. 

7) A Platón Párt szimpatizánsokhoz csatlakozok! Aláírásgyűjtéssel, hálózatépítéssel, 

munkámmal támogatom a Platón Pártot. 

Mindegy melyik harcállásponton jelentkezel, de jelentkezz! Írd be hozzászólásként a számát 

most! Ha nem keresünk, keress minket! Vagy legyél az önkényuralom erkölcsi gerillaharcosa! 

Harcra fel! Győzni kell! Oszd: VAN ERÉNY! 
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https://www.facebook.com/groups/106jedi/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/gabor.hegedus.127?__tn__=K-R&eid=ARAEWjs82JiX8Z0LLTEzpKrxjNcPiVRkC77MZyc6xiuMiLYYmA5GyLzxG-oguh3VnebOXpaKTiFY2WZN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w
https://www.facebook.com/106mozgalom/?__tn__=K-R&eid=ARCcDNplfEoXIPAT_SL4RIfPvHPYM9Tytb3WxeqT2GyAj2T2d6_rjL5mKB5FKJ_qcyPJ098XupCUFNE9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w
https://www.facebook.com/groups/106jedi/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/214254209170021/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/106jedi/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY-5SV15UYQAJnJs20wPojobwmpEYbXdyCulmBpZGOVAWU09Pl7tAcLImc479T9adelJhwYs7O8TbKSjpYz1E8KI5nJPAEpdU_5GtW9HmLfP9ci9BjzLWnO3r6uagKfNVYMgQPoaiSWtt2Q_gcPYNJiJv4IIoLICTm86wyvHziH6qvHB2g-KARLZQ6VFlRoW4OGgQ8dLoscHE1mpDi1enjOM4NAuEWR79yy_lzoE-D_py1Xiu8I4NEmWsdb5QGJxkMmDZIZgmYTMqMnfaEmG3-Lma8wSC8HnhgrCBn6F4PgFhzKS8uOIV4MeR39zuU9GZM0swqEveIw458bRbk02w&__tn__=K-R
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95. Ez azt jelenti, ami oda van írva 
2019. november 19. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/907412203038484 

"A sakkban nem kontrollálhatsz mindent. Néha a játszma váratlan fordulatot vesz, és szépség 

rajzolódik ki a semmiből." - Vladimir Kramnik 

 

Néha körbenézünk a Google-ben, hogy írtak-e rólunk valahol. Jövő héten leszünk három évesek. 

Ennek ellenére még mindig újdonságnak számít, ha valaki tőlünk teljesen függetlenül ír rólunk. 

Döntsd el, hogy ez három év után érdem vagy szégyen. Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy három év után 

sokkal nagyobb hatást kellett volna gyakorolnunk már a társadalomra. Eddig nem sikerült. Az alábbi 

csak egy röpke hozzászólás, de óriási örömmel tölt el minket, hogy vannak emberek, akik megértik az 

általunk képviselt politikai innováió jelentőségét. Hirdesd Te is: VAN ERÉNY! 

96. Osztracizmus 
2019. november 21. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/908989486214089 

"Ha nem tudod mik történtek a születésed előtt, örökké csecsemő maradsz." – Cicero 

Alapításunk óta első és egyetlen pártként képviseljük, hogy a demokrácia működésképtelen az 

erénygaranciák nélkül. Annyira buták vagyunk a demokráciához, hogy illene a történelemből 

tanulnunk. Az athéni demokráciában sokkal okosabbak voltak a polgárok. Volt egy 

jogintézmény (osztracizmus), amely során a demokráciára veszélyessé vált politikusokat 

népszavazással száműzhették.  

 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/907411769705194/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARALSqx2FJhSipGNE2n7Ra_0ybL3bOPqxFYX9ErICDhYEfeevBsDh8q-ze_0oPunOgr7poeTCm-N1VqbtQvzXiMzgmvVLcECVAtx2XmP9zkovMXXRwIRUePjBjNIFBzNxYD9aIL-mLmUCOnB5vGpbYFelmsHSFLnVJ0b7X8AxVUutldvWk8iMmTd5b7IlJBz1GFF-LNJjA88ChJd7iItSGdtvATwZc2tsdeesl2gefJOeEGAExMrH4LljCcCN3_DQ3OImKiPTZZ9xOQcatg_FCIFoYP_YnVedQPjYuFO1-YZcFVpiE-9vP-se90SFuFTkDmE_e0QYMZgcl9YLVrGMaA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/907412203038484
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/908986616214376/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDnNl8JsXg5Uj-BLKLvgSf7_X2MQ7CfnNx0inmX8KMEQbOz8IWT6sM1avUf_7OJPezOPGjUMEBVnn9dJlE52YEoC1EYIUB_X1YHvX5WZ-jQDa7hHlDjZvhkryT1F_T9y-q0VTsRosKHd0COu9VSfOZzdOvT1fOhnGfkN_HXi256hld9g1oczk7fxhe9CTDk_0jRTWLH0tpwy26UFHTs7do6-M-nof2T5cmGWivtHFY2psf6LAKll6VEYt4IPpjqql_rSriPhA_QM8FUPQKTgfollk9nL4PMfZUE-O6zhOgbzvmRyMgcfBasoBfUvIH2o0BecQOEN_UCwOZzk7wGnTY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/908989486214089
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Több éve javasoljuk, hogy 

szükségünk van egy 'legitim 

népharag' jogintézményre, ami 

közvetlenül fejezi ki a Népfelséget, 

a népszuverenitást, és elrettent 

minden szociopatát attól, hogy 

diktatúráról álmodozzon. Ehhez 

népszavazás kell. Nem 

hosszadalmas bírói úton, aminek a 

végén a Fidesz által megszállt 

Alkotmánybíróság olyan halandzsát 

ad el ultima ratio-ként, amit nem 

szégyell. Nem a főügyész útján, aki 

a diktátor bűnelleplező haverja. 

Hanem közvetlenül. Azonnal. 

Népszavazással (ha összegyűlik a 

népszavazás kiírásához szükséges 

200.000 aláírás). 

Már az ókori görögök is tudták, 

hogy kellenek garanciák a 

diktátorok fékentartására és a 

diktatúra megelőzésére. 

Okosabbnak hiszed magad 

náluk?  

A demokrácia az ókori Athénban 

került a legközelebb a 

megvalósuláshoz. Rövid 

fennállásának köszönhetően 

virágzott fel a matematika, filozófia és egyéb tudományok, amik meghatározták a nyugati 

civilizált világot. E demokráciából nőttek ki az embereiség olyan tagadhatatlan és nagyhatású 

nagyságai, mint Periklész, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Thalesz, Pithagorasz, Szolón, és 

még sorolhatnánk, de a többség úgysem tudja kik ők. Az emberiség nagyjai, akik évezredekre 

meghatározták az emberiség civilizált felének erkölcsi, filozófiai, tudományos fejlődését. 

Még a Római Birodalom köztársaság-kori időszakában is alapfeltétel volt a közjogi 

méltóságok évenkénti újraválasztása, hivatali idők maximalizálása, száműzés. Ezért mondta 

Cicero, hogy a demokrácia összeomlik, ha megszűnik a közjogi méltóságok évenkénti 

újraválaztása. A tróger politikusok az évezredek alatt módszeresen leépítették ezeket a 

garanciákat. 

A Platón Párt ezekből a leckékből tanulva dolgozta ki az erénygaranciák elméletét és 

gyakorlatát. A modern jog a jogi személyek létesítő okiratának jogi kötőerejéből fakadóan 

lehetőséget biztosít az erénygaranciák tényleges alkalmazására. A Platón Párt a létesítő 

okiratába foglalta ezeket az erénygaranciákat. Első és egyedüli pártként. Ha megsértenénk 

valamelyiket, bárki kérheti az ügyészségen a párt felszámolását. Így nem válhatunk 

közveszélyessé. Érted? VAN ERÉNY! Segíts megvalósítani 2022-re! Most! 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/nepfelseg/?__tn__=K-R&eid=ARDSqUUFw5Uv0Q8ZHrnaF7TB0Kl3LcOma5MNHVA-9z3KDbXOGHjg__EmFKoYZscomwvpwnbO4RFMP9NR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnNl8JsXg5Uj-BLKLvgSf7_X2MQ7CfnNx0inmX8KMEQbOz8IWT6sM1avUf_7OJPezOPGjUMEBVnn9dJlE52YEoC1EYIUB_X1YHvX5WZ-jQDa7hHlDjZvhkryT1F_T9y-q0VTsRosKHd0COu9VSfOZzdOvT1fOhnGfkN_HXi256hld9g1oczk7fxhe9CTDk_0jRTWLH0tpwy26UFHTs7do6-M-nof2T5cmGWivtHFY2psf6LAKll6VEYt4IPpjqql_rSriPhA_QM8FUPQKTgfollk9nL4PMfZUE-O6zhOgbzvmRyMgcfBasoBfUvIH2o0BecQOEN_UCwOZzk7wGnTY
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97. EU lobbi tevékenység az önkény bűncselekménnyé nyilvánítása 

érdekében 
2019. november 22. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/909916736121364 

"A bűnt félelem követi, és ez a büntetése." – Voltaire 

Megkezdtük hivatalos lobbi 

tevékenységünket az EU-ban az 

alábbi célokért: 

1) Minősüljön az önkény 

bűncselekménynek. Az önkény 

az EU hat alapértéke 

valamelyikének megsértését 

jelenti. Olyan jogalkotók 

lehetnek az elkövetők, akik a jog 

elleni erőszakkal (a jog célja 

ellen hatva okszerűtlenül) az 

európai alapértékeket sértő 

jogszabályokat hoznak, kirívóan 

veszélyeztetve ezzel a 

társadalmat. Ahogy Hitler és 

Ceaușescu tette, ahogy Putin, 

Erdogan, Orbán teszi. Ilyen önkényuralmi jogszabályi rendelkezések például az Alaptörvény 

8. cikk (3) a) pontja (ami a demokráciát szüntette meg - hiszen demokrácia csak ott 

lehetséges, ahol az alkotmányt csak népszavazással lehet elfogadni) és az Alaptörvény 1. cikk 

(2) e) pontja (ami megszüntette a jogállamiságot - hiszen jogállam csak ott lehet, ahol a 

hatalmi ágak függetlenek és egymás kontrollját képezik). 

2) Állapítsa meg az EU, hogy 2012-ben államellenes bűncselekmény történt azzal, hogy a 

korábbi alkotmányos rendet a Fidesz-KDNP jog elleni erőszakkal megdöntötte. A korábbi 

alkotmányos rend az Alkotmány és az 1989. évi XVII törvény 7. § alapján arra épült, hogy az 

alkotmányt (legfőbb jogforrást) kizárólag népszavazással lehet módosítani, és minden 

hatalom a népé. Az Alaptörvény ezeknek a rendelkezéseknek az eltörlésével jogállami 

demokrácia helyett pártállami diktatúrát vezetett be, elvonva egy egész nép önrendelkezési 

jogát. Ahogy a tolvaj a lakat feltörésével meglopta a gazdát, úgy fosztotta ki az országot a 

rezsim az Alkotmányra elkövetett jog elleni erőszakkal, az Alkotmány feltörésével. 

Szeretnénk elérni az EU-ban, hogy az ilyen galád és társadalomra kirívóan veszélyes tett 

minősüljön az EU szintjén üldözendő bűncselekménynek. 

Postázott leveleink: http://platonpart.hu/public/kulugy/2019/ 

- Laura Codruta Kövesi, első EU Főügyész; 

- Donald Tusk, az Európai Tanács Elnöke, az EPP új Elnöke. 

Google Translate-tel lefordítható. 

Továbbra is lehetne nekünk segíteni minden területen. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/909913486121689/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARATW2KT-8a5lSvw-qYjHMq7-COKp5jgjED65lySJ-eATDCp6hyDfMh8n_cume9ZLfq8mzuMJ4Uy0VSUgpaFZXz-di7te-xGPn1Zq5n-Wb-srT6TVO40KM2l-9TJMmpw7CmJnSXtGXAUvmxooszs7QTvXCDBN_Dig9sk8pfwRZ8WEp1V-YDnfkjSioP18vduKndRYZYEDZfksu-lppkrCreHZaZG7e2KylVz3rccco8XhzVzAYhINqFSy3TmfeXkZsLC1LCbr0u2rh4cVr9C-NltxHK0L17h5s_RuTarXDwP3ghx9H_j8160T6ykaJikk5mNvshY5Tn0kTQWZc1X9zM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/909916736121364
http://platonpart.hu/public/kulugy/2019/?fbclid=IwAR1JaD3pxJEe-jhg55USWr5MuIg1QmtXhpObXtmtQpkZZL_PgLQvSPFtHE0
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98. Bárki lehet felügyelő 
2019. november 26. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/913391389107232 

"Csak még valamit..." – Colombo 

Új erénygarancia a létesítő 

okiratunkban: bárki csatlakozhat a 

felügyelőbizottsághoz, ami felé a párt 

vezetése beszámolással tartozik. 

Anélkül, hogy ehhez magához a 

párthoz csatlakozni kellene. A jogi 

személyek felügyelőbizottsága a jogi 

személytől elkülönülten működik, és 

a lényege, hogy betekinthet a jogi 

személy irataiba, határozataiba, 

szerződéseibe, gyakorlatilag 

mindenbe. A jogi személy 

ügyvezetése köteles a 

felügyelőbizottságot minden 

kérdésben tájékoztatni. Csodálkozol, 

hogy a többi párt nem biztosjtja ezt a 

lehetőséget a polgároknak? 

Megmondtuk: a bűnpártok és egy 

erényes párt között a különbség ég és 

föld. 

Ptk. 3:26. §  

(1) ... felügyelőbizottság 

létrehozását rendelhetik el azzal a 

feladattal, hogy az ügyvezetést a 

jogi személy érdekeinek 

megóvása céljából ellenőrizze. 

Ptk. 3:26. §  

(3) ... A felügyelőbizottság tagjai 

a jogi személy ügyvezetésétől 

függetlenek, tevékenységük során 

nem utasíthatóak. 

Ptk. 3:27. § 

(2) A felügyelőbizottság a jogi 

személy irataiba, számviteli 

nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 

megvizsgáltathatja. 

http://www.platonpart.hu/
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/913389992440705/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBgb65dsv-aNBMqd8jZoxXihR5zLHBbHw0i893QORo5BFKLXUg3pZaE9wWRunTWqbmQJpCOBZk_I4OUASR8v1t3wlLbxgUFcwBfYLFBk64IjnRW722reIlop3mSTp-C8SekiiNZJ21SCgjOrdZbAXTCBv9UFqJce1Nw-u5eqznjjoiS3AjHW2LJPldiDEJJziK1WltHsaIKoEt0mwMylJhmH8H_wLOB6-iXV_vHVqLgYJa0Q1xpubNUsdQ7Cpmi6UDzpcxffT9jq463yhweSVpujKmq0PZNIucM_vHXD_-ZjT_Ux2kjTSQTOECbj7OmxFKiXgZnuMkZXQbHxZaccYQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/913391389107232
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Ptk. 3:35. § 

A ... felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy 

szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a 

létesítő okiratba ütközik. 

Ptk. 3:82. § 

(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az 

alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

Mindezt természetesen ingyen, tagdjjat sem kell fizetnie a felügyelőbizottsági tagoknak, 

hiszen a felügyelőbizottság a párt keretein kívül működik. Korábbi cikkünk (Ki őrzi az 

őrzőket) végre gyakorlati megvalósjtást kapott. Élj vele! Ellenőrizd a Platón Pártot 

személyesen! Győződj meg róla, hogy minden erényesen működik. Őrizd a párt ügyét! Legyél 

a koronatanúja a politikai innovációnak: VAN ERÉNY! 

99. Három évesek lettünk 
2019. november 28. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/563881387776506/  

"Egy apró repedés képes elsűlyeszteni egy nagy hajót." - Benjamin Franklin 

2016.11.28-án politikai innováció 

történt. Létrejött az első párt, ami a 

létesítő okiratában 

visszavonhatatlanul vállalja az 

erénygaranciákat. Megsértésük 

esetén bárki kérheti az ügyészségen 

a párt felszámolását, mivel egyetlen 

jogi személy sem működhet a 

létesítő okiratába ütközően. 

Történelmet írtunk. Harmadik 

születésnapunkra kívánj valamit a 

hozzászólásokban! Segíteni is 

szabad. Köszönjük szépen. VAN 

ERÉNY! 

 

 

 

100. Három éves a Platón Párt 
2019. november 28. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/915006552279049  
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3 éves a Platón Párt. Kívánj valamit hozzászólásban! Nézd meg a videónkat: 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/563881387776506 

 

101. Pszichiáterek felelőssége 
2019. november 29. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/915769682202736 

"Számomra minden uralkodó idegen. Aki dacol a közvéleménnyel." – Gandhi 

Levelünk a Nyírő Gyula Országos 

Pszichiátriai és Addiktológiai 

Intézet - OPAI vezetőségéhez: 

Tisztelt Pszichiáter Közösség, 

Aggodalommal és félelemmel 

töltheti el a magyar társadalom 

nagyrészét Orbán Viktor friss 

kijelentése, miszerint Szent 

István intelmeire építve "szelíden 

kell uralkodni". Az állításból 

implicite az is azonnal 

következik, hogy "kell 

uralkodni". Olyan ez, mint 

kíméletesen marhát vágni a 

vágóhídon. Mindez az egyik 

választott képviselőnk szájából, 

akit a nép azért választott, hogy a 
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nép érdekeit képviselje, közös képviselőként szolgáljon. Hasonlóan egy társasházi 

képviselőhöz. Országunk egy nagy társasház, aminek mind a lakói vagyunk, és a 

miniszterelnök a közös képviselő. Erre azt tapasztaljuk, hogy szolgálat helyett uralkodni akar 

egy megválasztott képviselőnk. Mintha egy társasházban a közgyűlés helyett a gondnok írná 

az alapszabályt. Mindezt egy olyan középkori uralkodó tollából, aki lemészároltatta azokat a 

magyarokat, akik nem akartak áttérni a keresztény hitre.  

Aggodalmas, és félelmet ébresztő lehet, hogy a középkor politikai értelmi színvonala és 

szóhasználata köszön vissza a harmadik évezredben (jóval az emberi jogokat deklaráló 

felvilágosodás után), és európai értékek helyett (pl. demokrácia, jogállam, egyenlőség) barbár 

önkényuralmi nyilatkozatok születnek, miszerint uralkodni kell mások felett. Azonnal 

felvetődik a pszichiáterek felelőssége. 

Álláspontunk szerint az uralkodási vágy pszichiátriai kórkép, ami családon belül veszélyes a 

családi harmóniára, társadalmi méretekben pedig kirívóan veszélyes a társadalomra. Aki 

mások felett uralkodni akar, az békés együttélésre alkalmatlan. A hatalomfüggőség 

álláspontunk szerint jóval károsabb, mint pédául a kábítószerfüggőség, mert míg a 

kábítószerfüggő csak magát teszi tönkre, addig a hatalomfüggő az általa leuralt társadalmat 

dönti romba. 

Közérdekű adatigény formájában érdeklődünk az alábbiakról. 

1) Létezik-e operatív akciótervük arra az esetre, ha netán (nem vonva párhuzamot a valós 

eseményekkel) egy pszichiátriai kórtüneteket produkáló személy jutna hatalmi pozícióba? 

Van-e intézkedési tervük az ilyen esetek elkerülésére, detektálására, kezelésére? 

2) Addiktológiai intézet lévén, működik-e az egyik legveszélyesebb függőség, a 

hatalomfüggőség kezelésére szakosodott intézetük? Jelenleg hány főt kezelnek uralkodási 

vágy és kórós hatalomvágy leküzdése érdekében? Számszerűen milyen hatékonysággal tették 

ezt az elmúlt 30 évben? 

3) Tudván, hogy minden hivatásnak megvan a maga veszélyes embere (pl. a pedofil, mint 

óvóbácsi, az öngyilkos, mint pilóta, a gonosz, mint rendőr, a hatalomvágyó, mint választott 

politikus, stb.), van-e Önök szerint hatékony védőmechanizmus, ami a politikai veszélyes 

embereket kiszűri a hivatásból, és nem gondolják-e úgy, hogy ebben éppen a pszichiátereknek 

van a legnagyobb felelősségük? 

Tisztelettel, Platón Párt. VAN ERÉNY! 

 

102. Rövidebb videó a három éves születésnapunkra 
2019. december 1. 

https://www.facebook.com/platonpart/videos/819723985143477/ 
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Egy perccel rövidebbre vágtuk a 3. születésnapunkra készült videót. Hátha így már megnézik és 

megosztják néhányan. VAN ERÉNY! 

 

103. Űrstratégia 
2019. december 3. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/919522031827501 

"Használd az erőt, Luke!" - Obi Wan Kenobi 

Az erénytelenség birodalma tovább gyengíti a szabadságjogokat, rombolja az oktatást, 

folytatja a jog elleni erőszakot. Nincs Jedi rend, ami a maga decentralizáltságával és 

függetlenségével egyensúlyt teremtene az országban. Nincs alkotmányunk, amit 

népszavazással fogadtunk volna el. 

Olyan harci stratégiát dolgoztunk ki az első jogállami demokrácia megalapításához, amiben 

mindenki megtalálhatja a helyét. Nem kell a Platón Párt mellett elköteleződnöd. De 

köteleződj el a jó ügy mellett! Hét harcálláspont közül válaszd ki a neked megfelelőt! Harcolj 

onnan az önkény ellen! Írd be hozzászólásként a számát, hogy hol harcolsz 2022-ig! Tudják 

meg ismerőseid is! 
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1) A Népfelség mozgalomhoz csatlakozok! Hirdetem, hogy alkotmányozni csak 

népszavazással lehessen. A hatalom azé, aki alkotmányozik. A demokrácia (demos kratos) 

néphatalmat jelent, ami csak ott van, ahol a nép alkotmányozik. 

2) A 106 Jedi egyike leszek! Független képviselő, aki a 106 egyéni választókerület 

képviselőjeként nem pártot, hanem a polgárokat képviseli az országgyűlésben, és 

közokiratban vállalja az erénygaranciákat. Dr. Gábor Hegedűs Jedi mester mindent megtesz, 

hogy legyen 106 független jelölt 2022-re. Találkozz vele! 
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3) A 106 mozgalomhoz csatlakozok! Hirdetem, hogy pártkatona helyett mind a 106 egyéni 

képviselő független legyen. A centralizált rendszerek a legbutábbak és a legsebezhetőbbek. 

Decentralizált képviselet az ellenszere. Aláírásgyűjtőként, hálózatépítőként, munkámmal 

segítem a 106 Jedit. 

4) A Platón Politikai Akadémia Tantestülethez csatlakozok! Tudásommal, tapasztalataimmal 

segítem a 106 Jedi és a 27 Platón Párt képviselőjelöltjének felkészülését 2022-re. 

5) A Platón Párt országgyűlési képviselője leszek! A 93 pártlistás helyből az egyik rám vár az 

országgyűlésben, ahol az erény politikáját képviselem. A 106 független mellett 27 pártlistás 

képviselő már kétharmados alkotmányozó hatalom. Nem akarunk több bársonyszéket, csak a 

minimálsi 27-et. Mindegy ki lesz a miniszterelnök. Mindegy melyik bűnpártok alakítanak 

kormányt. Célunk az első népszavazás útján elfogadott alkotmány és jogállami reform. 

6) A Platón Párt háttérműhelyéhez csatlakozok tagként! Biztosítom, hogy erénytelen emberek 

ne juthassanak a politika közelébe, védem az erénygaranciák és a jogállami demokrácia ügyét. 

7) A Platón Párt szimpatizánsokhoz csatlakozok! Aláírásgyűjtéssel, hálózatépítéssel, 

munkámmal támogatom a Platón Pártot. 

Mindegy melyik harcállásponton jelentkezel, de jelentkezz! Írd be hozzászólásként a számát 

most! Ha nem keresünk, keress minket! Vagy legyél az önkényuralom erkölcsi gerillaharcosa! 

Harcra fel! Győzni kell! Oszd: VAN ERÉNY! 

 

104. OSZK hatalomátvétel 
2019. december 9. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/924399188006452  

“Szókratész híres metaforáját használva, a könyvtár az ötletek szülőszobája.” – Norman Cousins 
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https://www.facebook.com/groups/106jedi/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnchiu9wo3KC2s7lXHcj9DY-MLeeEGHWuNAVTm3jvH9uEg9nvoTK-1YYs6OFAs5fg-Xc-pueObALV_sc9-Z9hj0wlSlVSYjkV92tFdGMPvOdLuu6_6fCtfQ73TH_HtIp80RVT5maydpbTqQaeetBMYURcZ1-OAKFEpFepQWn2LepEet9cuBdwqkzywqr6I2f43FG7P3mMAg_tkh2DmaXeF8b71qYjwNGkh7vCweI76vKk9ON6OuxPwcWMLK5JGv4olvFlV0dZrooO5t_iNWVlR_UGzcim4FRhOGC5vTKmxC5Vv7cD9qPbbPfAZvm_IVD0-rw11KXAzs63KCUQaMA0&__tn__=K-R
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https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/924397858006585/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCvTslkHFpXL84vu91L67rjdI7Y1kL1z76ZeWq0yyzjbdjRx9C94iBgTGckeaujeWZU188Vc7Xw8pf7gRlzE2pyhZhe_fJXhcqUDsL6QswcfzxPYyRONSR9QHWJviHGk7TpeMXnnh7Lhb0xlb93iEiOOC_dbzo5yOdZ9G7BodHiGv7BoQCR5jyzJCGK8bBeKncCjKU0LhoY-gi_5nqtkahDrS-jgdtDl3Pbkm6fx7SBizQ5OkDFir2owFFAkzs6Z8wVKoXtxI-ynbH8AC3Hhe888w_OidO6OCvgVu0l49dwqtTX3bbxqdY-iAgf7rY1TGc-baQ-kBMx_hGq6_djH-M&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/924399188006452
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Gyászolhatjuk az Országos 

Széchényi Könyvtárat (OSZK-t) is. 

Így működik a diktatúra: "OSZK 

Kommunikációs Osztály bezár, 

minisztériumi szöveg kitesz." Belső 

forrásunk információi alapján. 

Micsoda civilizációs értékek 

kerülnek erénytelenek kezébe. És 

csak kopár vidék marad utánuk, 

mint az Oroszlánkirályban Zordon 

uralkodása alatt. Miért? Mert a jók 

(Szimba) elkerülik a politikát, így a 

hitványak uralkodnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Plátói kérdéseink Deutsch Tamáshoz 
2019. december 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/926691851110519 
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A fehér hollónál is ritkább jelenség 

történik ma 14:00-kor az index-en. 

Deutsch Tamás, a Fidesz egyik 

vezéralakja élő interjút ad az 

index.hu-nak, a legnézettebb online 

hírcsatornának. Amit korábban 

sorosista álhírportálnak neveztek. 

Az index.hu Nincs Másik 

Lakhelyed_ Kibeszélő csoportjában 

fel lehet tenni neki kérdéseket. 

Mivel a Platón Párt tagsági 

kérelmét az Index.hu nem hagyta 

jóvá, így az egyik Alelnökünk a 

személyes profiljával kérelmezett 

tagságot, és feltette a kérdéseinket. 

Mit gondoltok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Az erénytelen császár és a kiskakas 
2019. december 12. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/927080754404962  

"Ha felemeled az egyeneseket és elnyomod a romlottakat, akkor a nép engedelmeskedik. De ha 

felemeled a romlottakat, és elnyomod az egyeneseket, a nép nem engedelmeskedik." - Konfúciusz 
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https://www.facebook.com/Indexhu/?__tn__=K-R&eid=ARANSqeVAARA0uAF63KtzFicNWY7hDPbyTWVSUTWzbMk9CDS3WYECsh0f0UlYO_ojhmwpEWY4HEgaDTf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDke8KW9TwSkgPo9QcL-qqorikxbDIgqhBE5-AShLw1x_0zglVAi5PJQiQc5KJ7mlSWhH8TtohkPU--CvusRBlwpxfSYuFmlTGoeOX-bH-uT9s6HA8okycxJJFyzkZWenARTCjQUB2ifrRD-BZGDZS-8BVJMQw-7NXoTG3nz2_RjIi8a8AJ3DErawINH0P3k-fZX8dOTwqdgy0d-mM1wIEp7i_e3lKOklfpw9xXdbgl7kn-HqtBr2K6mir7CZ3Tku09vBbk4LMiHqbpDnj2IKzvU0I6awxIGDp-v5m8kHY0w34_G54-bGP48FoTkAok6z9KucCW3I3P76cX9_Y2yGA
https://www.facebook.com/platonpart/photos/a.239598606486517/927080644404973/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCXzz4g195NukR9_hGAmshRAcjwLkDqno5gkGk7UIl4trdtSKGKrLAZPj_RHdQPPkopd3_9nyxkU5qHZkU7oWISRBUf5SDOQ3c3NoEpJvvLoW_3kbg1XQQz5WWumORNUogOIY4ePpFTk8CqIB7teynwVqkYoR77N1bAcy8doeXNdzc11a4MuD7ayhzZ-UV9rnxgFmYn6SZYxAbZ13o6cVITWfBv8QX-7-67qPe3cnLw0GS2c877826xqY19Wldt9gIvG4hUxEEE3BK-p-DwBAdSOt0W0UFdTPH2NjyEwMstV8J1oj6EtLGcOoCPiRX0mKF5eyFuHqF1eaLKy0W2_ng&__tn__=-R
https://www.facebook.com/platonpart/posts/927080754404962
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A török császár ellopta a kiskakas 

gyémánt félkrajcárját. A kiskakas 

nem hagyta annyiban, és addig 

kukorékolta az igazát, addig küzdött 

le minden akadályt, amíg a török 

császár végül kénytelen volt 

visszaadni neki a gyémánt 

félkrajcárt. Kitartásával legyőzte a 

tróger hatalmast. Legyél Te is 

kiskakas! Követeld vissza minden 

nap 2022-ig a jogállami 

demokráciát! Követeld, hogy 

alkotmányozni csak népszavazással 

lehessen úgy, hogy az alkotmány a 

népet védje a korrupciótól, ne a 

korrupciót a néptől! Azt mondják, 

hogy az igazság elpusztíthatatlan, és 

örökké jelen lévő. Hát kukorékold 

Te is ennek tudatában bátran 

minden nap: VAN ERÉNY! 

 

 

 

 

107. Államcsínytevők 
2019. december 23. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/936657350113969 

"Az a jogalkotás, ami nem is keresi az igazságosságot, ami az egyenlőségtől - ami az igazságosság 

magja - eltávolodik, az nem egyszerűen hibás törvényt eredményez, hanem nem is lehet jogszerű. 

Ennek oka, hogy a jognak, a pozitív jognak is, nem lehet más célja, mint ami az igazságosságot 

szolgálja." - Gustav Radbruch 

2012-ben egy ex-alkotmánybíró megírta a "jog elleni erőszak" lényegét a rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményéből levezetve, csak éppen nem nevezte nevén a bűncselekményt. Pedig a 

"jog elleni erőszak" dogmatikai szükségessége kézenfekvő. Ahogy a dolog elleni erőszak a dolgot az 

eredeti rendeltetésétől fosztja meg, úgy elemi analógiával a jog elleni erőszak a jogot fosztja meg 

rendeltetésétől. 2012-ben az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjának bevezetésével éppen az alkotmányos 

jog rendeltetésének megfosztása történt, ami álláspontunk szerint alkotmányos rend erőszakos 

megváltoztatása bűncselekmény, mint állam elleni bűncselekmény elkövetését jelentette. 
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Fehérgalléros, ravasz, alattomos, 

erénytelen bűnelkövetők által. A 

korábbi alkotmányos rend lényege 

az 1989. évi XVII. törvény 7. §-ával 

az Alkotmány "minden hatalom a 

népé" rendelkezésével az volt, hogy 

alkotmányozni csak népszavazással 

lehetett. Ezt az alkotmányos rendet a 

jog elleni erőszakkal a Fidesz-KDNP 

2012-ben megdöntötte. Ahogy a 

tolvaj a lakat feltörése után lopta 

meg a gazdát, úgy a Fidesz-KDNP 

az Alkotmány feltörésével lopta meg 

az országot annak biztos tudatában, 

hogy a főügyész végig egy haver 

lesz, így nincs halandó a 

világegyetemben, aki vádat 

emelhetne ellenük. Ez ellen 

meglátásunk szerint csak egy 

európai büntetőbíróság felállítása lehet megoldás. Egy Nürnberg 2. Ahol ugyanazt kell kimondani (jog 

elleni erőszak), mint amit a Nürnbergi perben már konyhanyelven (Radbruch formula) egyszer 

kimondtak. Ez a bíróság azonban csak akkor fog felállni, ha követeljük. Követeld Te is! 

https://hvg.hu/velemeny/20120308_allmcsinytevok_voros_imre 

 

108. Rovarok és kígyók között embernek maradni 
2019. január 1. 

https://www.facebook.com/platonpart/posts/944743812638656 

"Ahol senki sem felelős, ott mindenki felelős." - Ferenc pápa 

Tisztelt Erényes Magyarok! 

A világ legnagyobb közössége a kereszténység. Kb. 2.4 milliárd ember. A keresztény erények 

köré szerveződik. Központi gondolata, hogy ne tegyél mással olyat, amit magadnak sem 

kívánnál. Ez a krisztusi életvitel. 

A közösség legnagyobb, katolikus részének a vezetője Ferenc pápa. A Times szerint az egyik 

legbefolyásosabb ember. Ferenc pápa szerint korunk legnagyobb problémája az igazságtalan 

gazdasági elosztás. A politikai igazságtalanság minden korábbinál jobban szétszakítja a 

társadalmat. Olyan mértékű az egyenlőtlenség, mint korábban a történelemben soha. Az 

elosztás nem érdemek és méltányosság alapján történik, hanem érdemtelenül. Pedig van 

legalább 2.4 milliárd ember, aki elvileg nem tenne ilyet. Ki teszi akkor? 
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A népesség felső 20%-a olyan 

ütemben fogyaszt, és éli fel a 

közpénzt és a közös erőforrásokat, 

hogy már a maradék 80% 

túléléséhez szükséges minimumot 

emészti fel. Ez fenntarthatalan. 

Mértéktelen a kapzsiság. Egyre 

többet akarnak. Egyre bűnösebbek. 

Gyorsuló ütemben. Országunk 

leggazdagabbjai nem korszakalkotó 

innovátorok vagy ritka nagy 

tehetségek, hanem megalkuvó 

cinkosok, akik vagyonukat politikai 

hűségükért kapták a közpénzből és 

az EU támogatásaiból. 

Ferenc pápa szerint aki egy ilyen 

világban hidak helyett 

kerítéseket épít, az nem 

keresztény. Ennek ellenére sorra 

épülnek a kerítések. Nemcsak az 

országhatárokon, hanem a Budai 

várban és az oligarchák 

majorságai körül is. Egy 

embertelen világ közeledik. 

Növekvő egyenlőtlenség esetén 

embertelen lesz a jövőnk. Azt 

tesszük másokkal, amit 

magunknak sem kívánnánk. 

Mindegy, hogy a kerítés melyik oldalán leszünk. Mindkét oldala embertelen lesz. Hogyan 

reagál erre a magyar? Jellemzően két út közül választ.  

Az egyik út, hogy rovar lesz. Éjjel-nappal kapar, fut, cipel, robotol, túlórázik. Semmire nincs 

ideje, csak az állati önfenntartásra. Közömbös lesz jó és rossz iránt egyaránt. Ugyanúgy 

hidegen hagyja a közbeszerzés-bűnözés, mint egy-egy nemes kezdeményezés. Nem érdeklik a 

közügyek, nem politizál, nem vesz részt annak a közösségnek a civil szerveződésében, 

aminek ő is tagja, és ami meghatározza az életét. Nem tájékozódik, nem tiltakozik. Csak 

kapar és rohan. 

A másik út, hogy kígyó lesz. Elfogadja az erénytelenség diktatúrájának csábító kísértéseit. 

Megalkuvó elvtelenként érdemek nélkül jut vagyonhoz és hatalomhoz. A diktatúrához való 

hűségért cserébe. Érdemtelenül iskolaigazgató, államtitkár, ügyész, alkotmánybíró, 

közbeszerzés-nyertes lesz, és övé lehet a bolondok boldogsága. A pénz és a hatalom. A 

diktátor a törvényesített bűn segítségével megadja neki mindazt, amit az Isten érdemek híján 

nem adott volna meg neki. Cserébe a bűnös diktatúra kígyóként való fenntartása a feladata. 
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A rovarok és a kígyók is szorgosan építik az embertelen diktatúrát. Bűnös módon 2012-ben az 

Alaptörvénnyel betiltották, hogy csak népszavazással lehessen alkotmányozni. Állam elleni 

bűncselekmény történt. Néhány ember veszi a bátorságot, hogy a teljes magyar nép felett 

önkényesen alkotmányozzon. A nép beleegyezése nélkül. A saját kénye-kedve szerint. Ilyenre 

a történelemben a legelvetemültebb emberek voltak csak képesek. Hitler, Ceaușescu, a keleti 

barbár birodalmak uralkodói. Választott közös képviselőnk arról beszél, hogy uralkodni kell a 

választók felett. Szelíden. Mint egy szociopata, aki békés együttélésre és a társadalom 

jószolgálatára velőből alkalmatlan. 

Hazánk vezetői az önkényuralom ellen küzdöttek 30 éve. Nem kívánták maguknak az 

elnyomotti szerepet. Ám mint kiderült, 30 év alatt az állami intézmények teljes 

megszállásával egy saját önkényuralmat hoztak létre. Ez ellen már nem harcolnak. Most ők az 

önkényurak. Addig harcoltak csak, amíg elnyomottak voltak. Nem az önkényuralom, mint 

gonosz ellen küzdöttek, hanem azért, hogy ők legyenek az önkényurak.  

Ez maga az antikrisztusi cselekedet. Maguknak nem kívánták az elnyomotti sorsot, ám 

másokat gátlástalanul elnyomnak bűnös jogalkotással. 

Ferenc pápa szavait szinte senki nem hallja. A világ legnagyobb közösségi vezetőjének szavai 

hatástalanok. Tehetetlen. Süket fülekre talál. Nem kis részben azért, mert a magyar keresztény 

egyházak is a megalkuvó cinkosok között vannak. Szó nélkül tűrik az önkényuralmat az 

állami közpénz-támogatásért cserébe. 

Milyen esélyekkel indul hát egy Platón Párt a maga csekély 11 000 követőjével? 

Gyakorlatilag a nullával egyenlő a hatásunk. Hogyan lehet így mégis boldog új évet kívánni? 

Az emberiség nagyjai megmutatták. Szókratész, Platón, Arisztotelész, Konfúciusz, Jézus, 

Marcus Aurelius, Gandhi, Deák Ferenc és még rengeteg erényes ember megmutatta az utat. A 

boldogság kulcsa ilyen helyzetben az, hogy sem rovarok, sem kígyók nem leszünk. Emberek 

maradunk. Teszünk a jó ügyekért még akkor is, ha a siker reménytelen. Hallatjuk az 

igazságot. Szót emelünk az önkény ellen. Példát mutatunk gyermekeinknek, és felkészítjük 

őket az önkényuralmak és diktátorok elleni küzdelemre. Megtanítjuk nekik a demokrácia és a 

jogállamiság fontosságát. A hat európai alapértéket. Nem hagyjuk kialudni a lángot. A józan 

ész és józan erkölcs lángjait. Keressük egymást, akik e pislákoló fényforrások birtokosai, és 

oszlatjuk a sötétséget. Ettől leszünk boldogok 2020-ban is. 

Boldog új évet kívánunk! VAN ERÉNY! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Csatlakozz a Platón Párt Szimpatizánsok csoporthoz: 

https://www.facebook.com/groups/platonpartszimpatizansok/ 
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