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VAN ERÉNY! 

„A jó emberek politika-kerülésének az az ára,  

hogy hitványabb emberek uralkodnak felettük.”  

- Platón 

 

A 2018-as Politikai Programunk az ERÉNY-TERV. Egyetlen logikai állításból áll. Van 

10 premisszája és 12 konklúziója. A 12 konklúzió egyetlen reformot alkot: jogállamit. A 

lényeg az alábbi egyszerűsített formában egy mondatban is elmondható: 

 

Az erkölcsi igénytelenek által közéletben tartott bűnpártok 

erénytelensége miatt kialakult erkölcsi válság felszámolása az 

elsődleges feladatunk olymódon, hogy 2018-ban a pártokrácia 

letörése és a helyi érdekképviselet helyreállítása érdekében az 

egyéni képviselői helyeken 106 független képviselőt juttatunk az 

Országgyűlésbe, a pártlistán pedig kizárólag olyan pártra 

szavazunk, ami az alapszabályában biztosítja az 

erénygaranciákat annak érdekében, hogy az önkényt 

megakadályozó és a nemzet szuverenitását biztosító jogállami 

reform végrehajtható legyen a teljesen átlátható állami működés 

biztosításával, majd pedig bevonó kormányzás során a 

szakkérdésekben az igazán kompetens civil és tudományos 

szervezetek juthassanak szóhoz a bűnpártok helyett nemzetünk 

testi, anyagi, intellektuális és egyéb, maffiaérdekeket szolgáló 

béklyóinak eltávolítása érdekében, a politika erkölcsi hivatás 

jellegének visszaállítása által, legitim eszközt adva a nemzetnek 

a jogállam jövőbeli megtartásához és az újabb önkényuralmi 

törekvések mindenkori elkerüléséhez is. 

 

Érdemes elolvasnod az alábbi oldalakat is. Ám minél erényesebb ember vagy, a 

programunk annál kevesebb magyarázatra szorul. Juttasd el a Facebookot nem használó 

ismerőseidnek is, mert a Facebook az egyetlen csatornánk! A bűnpártok által birtokolt 

tömegmédiába nyilvánvalóan nem tud bekerülni egy bűnpártok ellen küzdő 

kezdeményezés. Szűk költségvetésből gazdálkodunk. Kövesd, terjeszd, csatlakozz, 

támogass! Mutassuk meg közösen, hogy VAN ERÉNY! 

Kecskemét, 2017.11.17. 

 

  

 dr. Reketyei Szilvia dr. Vázsonyi Miklós 

 PLATÓN PÁRT - Elnök PLATÓN PÁRT – Alelnök  
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Premisszák 
 

1. Legfőbb válságunk mind közül az erkölcsi válság. 
Amíg az erkölcsi válság nincs felszámolva, addig a többi válság (egészségügyi, oktatási, ügyészségi, 

média, stb.) is elhúzódik. Amíg példakép nélküli az ország, és rossz példát lát vezetőitől, addig csak 

mélyül az erkölcsi válság. Amíg a közpénzek felhasználása az Alaptörvény 39. cikkét sértve nem 

nyilvános az utolsó forintig, addig a maffia fogja uralni a politikát. Ha azonban a politika erkölcsi 

válságát felszámoljuk, és visszaállítjuk a politika erkölcsi hivatás jellegét, akkor a többi válság is 

kezelhetővé válik. Ahogy egy családot az önzetlen szeretet tart össze, úgy egy nemzetet a közös 

erkölcsi alap, a közerkölcs tart össze. Ha nincs közös erkölcsi alap, akkor nincs nemzet, csak 

viszálykodó embercsoportok. Az erkölcsi válság jelenleg azt eredményezi, hogy a magyar nép nem 

nemzet. Annyira sikeres a bűnpártok megosztó politikája, hogy erkölcsileg két külön népcsoport él 

az országban. Az erényes de szervezetlen többség, és az erkölcstelen de szervezett kisebbség. Nincs 

közerkölcs. Amíg ezt nem ismerjük fel, addig nem lesz előrelépés.  

 

Részletek: 

 

Kannibálos IQ-teszt 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/347495405696836  
weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171002_Kannibalos_IQ_teszt.html  

2. Az erkölcsi válság okai a bűnpártok. 
Bűnpártok alatt azokat az erénytelen pártokat értjük, amik felróható módon magukban hordozzák 

az önkény és a korrupció csíráit. Mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul teszik. A pártoknak 

objektív felelősségük van abban, hogy kiszűrjék a gyenge-erkölcsűeket a politikából, és hogy 

megakadályozzák az önkényt és a korrupciót. Ám ennek a kötelezettségüknek a bűnpártok nem 

tesznek eleget. Ezek bizniszpártok, maffiapártok. Élükön a Fidesszel, és az ismert népszerű 

pártokkal. Onnan ismerhetőek fel a bűnpártok, hogy a létesítő okiratukban (az alapszabályukban) 

nem biztosítják az erénygaranciákat. Nem átláthatóak, nem önkorlátozóak, jogilag nem 

számonkérhetőek. Ezek a bűnpártok már csak azzal is felfedik a közpénzhez való hozzáállásukat, 

hogy felveszik a pártoknak járó állami támogatásokat a közpénzből (kb. 600 millió Ft pártonként). 

Harsogják az egészségügyi és oktatási reformot, de a saját állami támogatásukból még egyetlen 

fillért sem ajánlottak fel ilyen célokra. Céljuk a megosztás, valamint saját maguk és mögöttes 

kitartottjaik öncélú fenntartása közpénzből. Mind máshogy ugyanaz. Bűnpárt. 

 

Részletek: 

 

Bűnpártok 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/352709168508793 
weben:  
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171018_Bunpartok.html  
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Gazt a melegágyba? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/345690642543979 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170927_Gazt_a_melegagyba.html 

  

 

Ellehetetlenítés 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/342945339485176 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170919_Ellehetetlenites.html  

 

3. Nincs valódi ellenzék, mert az ismert ellenzéki pártok is bűnpártok. 
A szavazástól 2014-ben elforduló kb. 4 millió szavazó nem a pártok bősége vagy más ürügy miatt 

nem ment el szavazni, hanem az erény hiánya miatt. A többség ugyanis észrevette, hogy nincs 

valós alternatíva. Ha csak bűnpártokra lehet szavazni, akkor nincs valódi választási lehetőség. A 

szigetes példánkkal élve, ha csak kannibál pártra lehet szavazni, akkor soha nem lesz felszámolva 

a kannibalizmus. A Fidesszel az élen az összes ismert párt bűnpárt. A széles körben ismert pártok 

nem a nemzet közérdekének előmozdítása érdekében jöttek létre önkorlátozó, átlátható és jogi 

számonkérhetőséget biztosító alázattal, hanem a zsákmányhoz jutás arroganciájával és 

csataüvöltésekkel a saját anyagi érdekeik érvényre juttatására alakultak. A hatalom birtoklása 

érdekében és szavazatmaximalizálásért. Minden bűnpárt ugyanazt hordozza. Az önkény és 

korrupció csíráját. Ezért kell a bűnpártokat ellehetetlenítenünk, hiszen amíg vannak bűnpártok, 

addig lesz korrupció és önkény is. 
 

Részletek: 

 

Erénytelen Ellenzéki Egyveleg 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/337280876718289 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170903_Erenytelen_Ellenzeki_Egyveleg.html  

 

 

 

 

 

Áldozatvállalás? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/347511825695194 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171002_Aldozatvallalas.html 

 

 

 

 

A rendszer a defektes 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/358302861282757  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171103_A_rendszer_a_defektes.html  
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VAN ERÉNY! 

4. Az erkölcsi válság fenntartói és elmélyítői az erkölcsi igénytelenek. 
Az erkölcsi igénytelenek olyan szavazók, akiknek nincsenek erkölcsi elvárásaik a pártok iránt. Ők 

olyan pártra is képesek szavazni, ami nem biztosítja a létesítő okiratában (alapszabályában) az 

erénygaranciákat. Azaz maffiaszervezetre is képesek szavazatot adni. Azért vannak még mindig 

bűnpártok a közéletben, mert az erkölcsi igénytelenek szavaznak rájuk. Őket el lehet kábítani 

ígéretekkel, mert ők a garantált erény helyett az ígért remény szintjéig jutnak el intellektuális 

értelemben. Nem néznek a színfalak mögé. Sötétek, mint a bűn maga. Meg kell értenie minden 

épeszű és éperkölcsű magyarnak, hogy az ország fekélyei a bűnpártok. Csak úgy lesz változás, ha 

erkölcsi elvárásokat is támasztunk a pártok felé. Átláthatósági, önkorlátozási és jogi 

számonkérhetőségi elvárásokat. Nem lehetünk tovább erkölcsi igénytelenek. Eljön az idő, amikor 

bűnpártot működtetni bűncselekmény lesz, ahogy piramisjátékot sem lehet már szervezni. A mai 

ismert pártok a jövőből nézve olyanok, mint az egykori piramisjátékok. Nyilvánvaló csalók. 

 

Részletek: 

 

Ígért remény 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/345757389203971 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170927_Igert_remeny.html 

 

 

 

 

Horogra akadsz 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/342761482836895 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170919_Horogra_akadsz.html 

 
 

 

Erkölcsi igénytelenség 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/346314772481566 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170929_Erkolcsi_igenytelenseg.html 

5. Pártokrácia van, így a nemzet nincs képviselve, és az országos politika 

a pártok hatalomért folytatott érdekharcáról szól a közérdek helyett. 
Kizárólag pártokra bízni a demokráciát olyan, mint kecskére bízni a káposztát. A pártok kizárólag 

az ideológiák országos képviseletére lennének hivatottak olymódon, hogy az ideológiáknak 

megfelelő kezdeményezéseket becsatornázzák a jogalkotási folyamatba. Ám mivel jó bizniszt láttak 

a politikában, a szavazatmaximalizálás érdekében bepofátlankodtak a helyi szintre is, az egyéni 

választókerületekbe és az önkormányzati szférába. Mindent uralni akarnak. Ez a jelenség vezetett 

ahhoz, hogy a független képviselők (mint amilyen Széchenyi István is volt) szinte mind eltűntek. 

Bután elkönyvelték magukban a szavazók, hogy egyéni jelölt esetében csak pártkatonára érdemes 

szavazni. Holott a helyi érdekeket, és ezáltal országos szinten a szavazókat a független képviselők 

(Jedik) tudják megfelelően és elfogulatlanul képviselni. Egy pártkatona elfogult.  A pártokrácia 

káros a demokráciára, mert egyáltalán nem érvényesül a szavazók akarata a választást követően. 
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Részletek: 

 

Hol a többség? 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338922726554104 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170907_Hol_a_tobbseg.html 

 

 

6. A pártokrácia kitermelte a pártfegyelmet, és a pártfegyelem miatt 

megszűnt a helyi érdekek képviselete. 
A bűnpártok erénytelen vezetői a mögöttük álló közpénz-dinasztiákkal és közpénzből 

kitartottakkal együtt rájöttek, hogy ha uralják a pártjuk képviselőinek szavazatait, akkor 

uralhatják a nemzetet is, méghozzá a törvényhozás uralásával. Így az Alaptörvény 4. cikkének (1) 

rendelkezését sértve a bűnpártok pártkatonái nem többek, mint rúdra fűzött csocsófigurák, akik 

arra dőlnek, amerre a pártvezér mondja nekik. A pártfegyelem miatt egyébként teljesen felesleges 

fizetnünk 199 képviselőt, hiszen elég lenne pártonként egyetlen egy is súlyozott szavazatszámmal, 

mivel minden párt egyébként is egy emberként szavaz. A pártfegyelem a bűnpártok ismertető jele. 

 

Részletek: 

 

Pártfegyelem 

facebookon:  
https://www.facebook.com/platonpart/posts/333986230381087 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170824_Partfegyelem.html 

 

 

 

Egypártrendszer 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/359110641201979  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171105_Egypartrendszer.html  

 

7. A hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség és a Fidesz-maffia árt a 

nemzetnek, ám ennek leplezésében nagyon hatékony. 
Szerintünk kirívó erkölcsi defektus kell ahhoz, hogy valaki ne lássa, hogy valami nincs rendben a 

jelenlegi vezetéssel. Ha nem is szerez tudomást mindenki a közigazgatási ügyekben elfogult 

botrányos bírósági gyakorlatról, az ügyészség korrupciót eltussoló tragédiájáról, a logika és a 

nyelvtani értelmezés szabályaiba ütköző ítéletekről, akkor is látnia kell az egészségügy és az 

oktatás botrányos állapotát. Mellette hallania kell a felépített, de üresen kongó stadionokról és 

kisvasutakról, a külföldi magyarok szavazatvásárlásaira és a belföldi erkölcsi igénytelenek 

kábítására költött milliárdokról, a Fidesz maffiakormánya által hazánkba telepített kb. 20.000 

letelepedési kötvényes migránsról. Épeszű és éperkölcsű embernek arra kell jutnia, hogy 

semmiféle külső fenyegetettség vagy belső siker nem lehet ürügy egy önkényuralom kiépítésére és 

a jogállam lerombolására. Semmiféle kormánysiker nem lehet ürügy a közpénz-felhasználás 

eltitkolására. Márpedig a Fidesz ezt teszi. És ugyanezt tenné minden bűnpárt, ha hatalomra jutna. 
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Részletek: 

 

YAKUZA falova 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/346914569088253 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171001_YAKUZA_falova.html 

 

 

Ingatlanár hipotézis 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/354786134967763 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171024_Ingatlanar_hipotezis.html  

 

8. A politikai ismeretek hiánya miatt a szavazók többségének fogalma 

sincs, hogy mi történik és minek kellene történnie a pártok vilgában. 
Meglátásunk szerint a szavazók többsége még azt sem tudja, hogy pártlistáról 93 képviselő, egyéni 

képviselőként pedig 106 képviselő kerül az Országgyűlésbe. Így van 199 országgyűlési képviselőnk, 

akik együtt a Törvényhozó hatalmi ágat alkotják. Sok tájékozatlan szavazó azt is hiszi, hogy a 

Kormány feladata az ország számára a célok kitűzése, és nem tudja, hogy a Kormány csak a 

végrehajtó hatalmi ág feje, és feladata nem több, mint az államigazgatás és közigazgatás vezetése, 

valamint a közpénzzel való elszámolás biztosítása (csakúgy, mint egy közös képviselő). A szavazók 

nem értik, hogy a szakpolitikai kérdéseket nem pártokra, hanem kompetens civil szervezetekre és 

a tudomány képviselőire kell bízni, ezért a pártoktól várják a szakpolitikai programokat. Ennek 

következménye, hogy a pártérdekekkel ellentétes (ám a nemzetnek hasznos) civil és tudományos 

kezdeményezések nem jutnak el a szavazókhoz, mivel a bűnpártok uralják a médiát. Nem értik a 

szavazók, hogy jelen környezetben egy arányos választási rendszer sem jelenthet megoldást a 

korrupcióra és önkényre, hiszen bűnpárt helyett bűnpártok jutnának hatalomra. Cseberből 

vederbe. Megloptab balról, megloptak jobbról. Mostmár el kellene gondolkozni, hogy innováció kell. 

 

Részletek: 

 

Szerepzavar 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/343305909449119 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170920_Szerepzavar.html 

 

 

 

 

Idióták társasháza 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/329560454156998 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170812_Idiotak_tarsashaza.html 
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Hatalom és bizalom útjai 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/339087059871004 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170908_Hatalom_es_bizalom_utjai.html 

 

Arányos választási rendszer? 

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

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170730_Aranyos_valasztas_rendszer_red_herrin

g_a_kozpenzcscocsre.html 

 

 

9. Az erényes emberek elfordultak a politikától. 
Minden ember politizál. Az is, aki távol akarja magát tartani a politikától. Ő struccpolitizál. Ám 

óriási veszélye van, ha az erényes emberek a homokba dugják a fejüket. A farkasok ugyanis már 

megérkeztek. A 2018-as választást az erényes többség tudja eldönteni. Az az erényes többség, aki 

elé választási lehetőség gyanánt eddig csak bűnpártokat tettek, így többségük el sem ment 

szavazni, mert felismerte, hogy nincs választási lehetőség. Az ERÉNY-TERV azonban választási 

lehetőséget kínál azok számára is, akik eddig nem szavaztak. Érdemes tehát mindenkinek 

szavaznia. Az egyéni jelölt esetében pártkatona helyett független jelöltre (Jedire) szavazz, a 

pártlista esetében pedig ne bűnpártra! Ez az ismert legjobb recept 2018-ra. Ne struccpolitizálj! 

Menj el szavazni, és tegyél a Törvényhozó hatalmi ág függetlenségéért és az erényes jogállamért! 

 

Részletek: 

 

A struccpolitizálás tragédiája 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/346666822446361 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170117_A_struccpolitizalas_tragediaja.html 

 

 

10. Önkényuralom van és maffiaállam. 
Valójában két fajta politikai rendszer van: Egyrészt olyan, ahol az emberek erényes politikusokat 

választhatnak, akik az állampolgárok érdekeit szolgálják és nem a sajátjukat. Másrészt olyan, 

ahol a hatalmon lévők manipulálják az embereket annak érdekében, hogy az emberek szolgálják a 

hatalmon lévők érdekeit. Az utóbbiakat korábban a diktatórikus állammal lehetett leírni, ma 

viszont a “maffiaállam” felel meg leginkább ezen jellemzőknek. Nyíltan nem vállalják fel a 

diktatúra tényét, hanem a jog álarca mögé bújnak. Maffiamódszerekkel operálnak a jog leple alatt. 

Ugyan megtartják a demokrácia látszatát, de a hatalmon lévők a kontrolljuk alatt tartják a 

médiát, az igazságszolgáltatást és más befolyásolásra alkalmas hatalmi ágakat, annak érdekében, 

hogy gazdagodjanak, és hatalomban tartsák magukat. Magyarországon egyszemélyi önkényuralom 

van, és hazánk egy maffiaállam. A politikusokat és a társadalom vezetőit egy erkölcstelen 

önkényúr válogatta össze, így a társadalmat egyelőre nem olyanok vezetik, akik hivatásként űznék 

a politikát. Pedig a politika az egyik legfőbb erkölcsi hivatást. Olyan erkölcstelen rongyemberek 

vannak felelős pozíciókban, akik kockacukorért kiszolgálják az erénytelen zsarnok önkényurat.   
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Konklúzió 

 

 

1. Abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni. 
A hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál. Pláne erénytelen, gyenge-erkölcsű 

vezetőt, aki a saját testi vágyainak sem tud megálljt parancsolni, mert mértéktelen. Orbán Viktor 

példáján megtapasztaltuk, hogy mi a vége, ha olyan ember kerül a hatalomra, aki otthonról nem 

erkölcsi tartást, mértékletességet és igazságosságot hoz, hanem mértéktelenséget, mohóságot, 

igazságtalanságot, félelmet, erkölcsi defektust. Abszolút hatalom nemhogy ilyennek, de még 

erényes embernek sem adható. Ezért 2017. után meg kell akadályozni, hogy újból koncentrálódjon 

a hatalom. A hatalmi vákuum azonban nem tölthető be egy újabb önkényuralomra törő bűnpárttal 

vagy bűnpártok koalíciójával. Autoriter vezetésre csak a hülyéknek van szüksége. Intelligens és 

művelt társadalom számára a jogállami demokrácia a legmegfelelőbb berendezkedés, mert ez zárja 

ki legjobban az önkényt. Emiatt kellenek olyan garanciák, amik megakadályozzák, hogy egy 

személy vagy egy párt magához tudja ragadni a hatalmat több hatalmi ág befolyásolásával. Ám 

egyik ismert párt sem vállalja például, hogy nem kerül többségbe a törvényhozás során. Csak mi. 
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2. Szükség van egy olyan pártra, ami a létesítő okiratában jogi 

erénygaranciákat vállal az önkény és korrupció ellen. 

A bűnpártok általában abszolút hatalmat szeretnének szerezni. A legnagyobb korrupció éppen ott 

van, ahol abszolút hatalom van. Így a korrupció ellehetetlenítéséhez a bűnpártokat kell 

ellehetetleníteni, amik nem zárják ki az önkény lehetőségét már a pártberendezkedés szintjén. Ezt 

a folyamatot katalizálni lehet egy példaértékű párttal, ami azt tűzi ki célul, hogy az átláthatóság, 

ökorlátozás és jogi számonkérhetőség maximumát nyújtja. Egy ilyen, alulról építkező, nagytőkétől 

mentes párt mellett a bűnpártok mind meztelenek. Ez a párt a Platón Párt. Az erény pártja. A 

politikai erény etalonja. Azért van szükség rá, mert hiányában csak bűnpártra lehetne szavazni a 

pártlistán, hiszen a Platón Párt előtt egyik párt sem vállalt jogi számonkérhetőséget, azaz az 

erénygaranciák alapszabályba foglalását. Mi megalakulásunk óta vállaljuk ezeket, ezért vagyunk. 

 

Részletek: 

 

Motivációnk 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/351994965246880 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171016_Motivacionk.html 
 

 

 

 

Visszahívhatatlanság 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348284278951282 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171005_Visszahivhatatlansag.html 

 

 

 

Mossunk kezet szappannal! 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331720720607638 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170818_Mossunk_kezet_szappannal.html 

 

 

 

 
 

Bal vagy jobb? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338295746616802 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170905_Bal_vagy_jobb.html  

 

Ki őrzi az őrzőket? 

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

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170730_Ki_orzi_az_orzoket.html 
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A platós taxi 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/351694575276919 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171015_A%20platos_taxi.html 

 

 

  

 

Társadalmi Szerződés 

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

weben: 
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Tarsadalmi_Szerzodes.pdf  

 

3. Az erkölcsi válság ellen azonosítanunk kell az erkölcsi alapértékeket, 

amikben minden épeszű és éperkölcsű magyar egyetérthet. 
Ha azokat a pontokat feszegetjük, amikben nem értünk egyet, akkor nem lesz nemzeti konszenzus. 

A bűnpártok éppen ezt csinálják. Azokat a témákat erőltetik, amikben nem értünk egyet. 

Megosztanak. Márpedig kell az alapelvek egy közös halmaza, ami minimális nemzeti konszenzust 

teremt. Ez a közerkölcs. Ezt kell megtalálnunk. Azokat az elveket, amikben minden épeszű és 

éperkölcsű magyar egyet tud érteni pártszimpátiától függetlenül. Ha ez nincs meg, akkor nincs 

nemzet. Mi kidolgoztuk azoknak az elveknek a halmazát, amikben minden épeszű és éperkölcsű 

magyarnak egyet kell értenie. Egyszerűen puszta erkölcsi okokból. Ezek az alapvető képzeletbeli 

játékszabályok, amiket rögzítünk még a 2018-as párt-olimpia előtt. Utána jöhet csak a pártjáték, a 

választás, ha minden választó elfogadja a közerkölcsöt, a játékszabályokat. Amíg nincsenek 

játékszabályok, addig nem demokrácia, hanem zsarnokság van. 

 

Részletek: 

 

Feltétlen kizáró ok 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/336320943480949 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170831_Feltetlen_kizaro_ok.html  

 

 

 

Nemzetegyesítő stratégia 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331408483972195 

weben: 
http://platonpart.hu/public/ismerteto/Nemzetegyesito_Strategia.pdf  

 

 
 

 
 

Hangyányi ész 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331200870659623 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170817_Hangyanyi_esz.html  
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Hímestojás javaslat 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/330658254047218  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170815_Himestojas_javaslat.html  

 

4. Erkölcsi felismerést kell előidéznünk a magyarságban a bűnpártok 

veszélyeire való figyelmeztetéssel az erkölcsi igénytelenség legyőzése 

érdekében. 
Ahhoz, hogy a közerkölcs játékszabályait be tudjuk tartatni, le kell tolatnunk a pártok gatyáját! 

Csak így derül ki, hogy melyiknek büdös a hátsója. Ha egy párt nem vállalja az erénygaranciákat 

az alapszabályában, akkor ott valami bűzlik. Az ilyen párt sumákol. Titkolja, hogy mi rejlik a 

hátsójában. Olyan hátsó szándékai vannak, amik nem teszik lehetővé, hogy erénygaranciákat 

vállaljon. Ilyen pártra semmi esetre se szavazz! Hiszen egy erényes pártnak semmiféle 

vesztenivalója nincs azzal, ha az önkényt és a korrupciót kizáró erénygaranciákat vállal már a 

pártberendezkedés szintjén is. A Platón Párt azon dolgozik, hogy erkölcsi felismerést idézzen elő, 

és minimalizálja az erkölcsi igénytelenek számát 2018-ra. 

 

Részletek: 

 

Büdös a hátsójuk 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348637995582577 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171005_Budos_a_hatsojuk.html  

 

 
 

Szalámitaktika 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/342465992866444 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170917_Szalamitaktika.html  

5. Az önkény elkerüléséhez független hatalmi ágak szükségesek, amik 

egymás fékei és ellensúlyai. 
Önkény akkor tud rátelepedni a nemzetre, ha a hatalmi ágak nem függetlenek. Ekkor a Kormány, 

ami végrehajtó hatalmi ág feje, befolyása alá vonja a Törvényhozó hatalmi ágat is (az 

Országgyűlést), ezáltal a törvényhozás a kormány mögötti párt(ok) túlélése biztosításának 

eszközéül válik. Ez pedig megnyitja az utat a zsarnok előtt, hogy a többi hatalmi ágat is maga alá 

gyűrje. Ha az Igazságszolgáltató hatalmi ág elfogult a Kormány mögötti párt(ok) irányában, akkor 

társadalmi igazságtalanság lép fel, és megszűnik a jogállam. Ha a média a zsarnok csicskája, 

akkor elveszítik a polgárok a független tömegtájékoztatáshoz fűződő jogukat, és propaganda 

áldozataivá válnak. Ezért a Platón Párt azonosította a modern jogállam szükséges és elégséges 

hatalmi ágait, amik önálló és független működése szükséges. Nyolc hatalmi ágat azonosítottunk, 

amik képesek az önkényt és a korrupciót állami szinten megszüntetni. Ez a jogállami reform célja. 

Ezeket csak törvényjavaslatokkal tudjuk megvalósítani, ha bekerülünk az Országgyűlésbe. 
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Részletek: 

 

Önkény STOP 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/343705506075826 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170921_Onkeny_STOP.html  

 
 

Damoklész kardja 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/343603122752731 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170921_Damoklesz_kardja.html  

6. Szükség van egy végső jogi eszközre a nemzet kezében (legitim 

népharag), amivel jelezheti, hogy ő a szuverén, és nem a politikusok. 
Be kívánunk vezetni egy olyan új jogintézményt, ami a nemzet politikusokkal szemben 

felgyülemlett feszültségét jogszerűen levezetheti, népszavazás keretében. Amíg nincs ilyen eszköz 

a szavazók kezében, addig a felgyülemlett feszültség nem azokon csapódik le, akiken kellene, 

hanem egymás között, társadalmi felszültség formájában. A büntetőjogi úton számon nem kérhető 

zsarnokok ellen kell egy végső demokratikus eszköz, ami megmutatja, ki az úr az országban: a 

szavazók. Kell egy ilyen elrettentő jogi eszköz, ami minden jövőbeli önjelölt zsarnok kedvét elveszi 

egy újabb zsarnoki próbálkozástól Magyarországon. Az legitim népharag keretében a szavazók 

többsége a büntetőjogi út impotenciája esetén is megfoszthatja bizonyos jogaitól a bizalmat 

vesztett politikusokat és egyéb jogállami szankciókat alkalmaztathat velük szemben. Ennek az új 

jogintézménynek a bevezetéséhez is törvényjavaslatok kellenek, amiket az Országgyűlésbe 

bekreülve tudunk megtenni. 

 

Részletek: 

 
 

Így jár minden zsarnok 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/364295967350113  

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171118_Igy_jar_minden_zsarnok.html  

7. Az Állam ellenőrzése érdekében szükséges az Állam működésével 

kapcsolatos tényadatok nyilvános ismerete, egy Nemzeti Adattárház. 
A Platón Párt egy Nemzeti Adattárház megvalósításán dolgozik. Ebben a nyilvános big data 

adattárházban az Állammal kapcsolatos minden tényadat rögzítésre kerülne olymódon, hogy az 

bármelyik polgár számára ingyenesen és azonnal hozzáférhető legyen. Ezáltal elkerülhető, hogy a 

polgárok csak a média törzításain keresztül jussanak információkhoz. Ilymódon a média 

kikerülésével hiteles és strukturált információhoz juthat minden állampolgár.  
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VAN ERÉNY! 

8. Erő helyett erény kell a politikába, mert az erő önkényt eredményez, 

az erény pedig jogállamot. 
Aki szerint politikai erőnek kell győznie 2018-ban, az óriásit téved. „Az erő a gyenge-erkölcsűeket 

vonzza.” – mondta Einstein – Hitler borzalmai idején. Jelenleg is egy politikai erő van hatalmon, 

ami behálózta a társadalmat az erénytelenek összegyűjtésével. A társadalom erkölcsi legalját 

erővel a társadalom tetejére helyezte. Mindezt a korrupt gyakorlatot törvényekkel bástyázta körbe.  

Mi változna, ha egy másik erő ülne bele a tutiba? Semmi. Talán még rosszabb is lenne. Ezért 2018-

ban az erő helyett az erénynek kell győznie. Az erénygaranciáknak, és a jogállami reformoknak. 

Független Miniszterelnöknek. Kisebbségi, azaz a törvényhozást nem uraló pártfüggetlen 

Kormánynak. És 106 független képviselőkből álló, egy új Széchenyi reményét hordozó 

Országgyűléssel. 

 

Részletek: 

 

Erő van erény? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/344180952694948 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170922_Ero_vagy_ereny.html  

 

9. A helyi érdekképviselet visszaállítása és a Törvényhozó hatalmi ág 

függetlenségének biztosítása céljából az egyéni képviselői helyeken 

mind a 106 egyéni választókerületben pártkatonák helyett független 

képviselőket (Jediket) kell bejuttatni az Orszgággyűlésbe. 
A Platón Párt 2017. elején meghirdette a 106 mozgalmat. Ennek lényege, hogy az ország mind a 

106 egyéni választókerületében pártkatona helyett független jelöltre kell szavazni. A független 

képviselők tudják elfogulatlanul képviselni a helyi szavazók érdekeit. Erről szól a képviseleti 

demokrácia. Azért vannak a képviselők, hogy minket képviseljenek. Ez a szerep az egyéni 

képviselőkre hárul, hiszen őket választjuk személy szerint a 106 egyéni választókerületben. Nem 

azért választjuk őket, hogy pártokat képviseljenek, hanem azért, hogy minket képviseljenek. Ezt 

csak úgy tudják, ha pártfüggetlenek. Egy pártkatona ugyanis nem a szavazóit fogja képviselni, 

hanem a pártvezére utasításait fogja követni kockacukorkért cserébe. A pártfegyelem miatt 

ugyanis egy párt Zalától Szabolcsig egy emberként szavaz, függetlenül attól, hogy az egyéni 

képviselői szerinti megyékben a szavazók mit akarnak. Ha 106 Jedi jut az Országgyűlésbe, akkor a 

Törvényhozó hatalmi ág 106:93 arányban független lehet a pártoktól, így letörhető a pártokrácia. 
 

Részletek: 

 

106 Jedi 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348036535642723 
weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171004_106_Jedi.html  
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Milyen a jó Jedi? 

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

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170729_Milyen_a_jo_Jedi.html  

10. Az erényes embereknek az ország mind a 106 egyéni 

választókerületében fel kell állniuk, és indulniuk kell független 

jelöltként. Legyél Jedi!  
Ahhoz, hogy lehessen független jelöltekre (Jedikre) is szavazni, ahhoz az szükséges, hogy az 

országban mind a 106 egyéni választókerületben induljanak független jelöltek. Őket mi nem is 

ismerjük, csak bátorítjuk az erényes embereket, hogy tegyenek végre valamit az önkény ellen. Ezt 

csak úgy lehet, ha erényes emberek kiállnak az élre, összegyűjtenek 500 aláírást, és indulnak a 

2018-as választáson. A „106 Jedi” nevű nyilvános Facebook csoportban összegyűjtöttük a 

tudnivalókat az induláshoz. Legyél Te is Jedi! Szállj szembe a sötét oldallal! 

 

 
 

11. Pártkatona helyett független Miniszterelnököt kell választani. 
Legalább 100 Jedi jelenlétével a Miniszterelnök megválasztásával kapcsolatban egy fontos 

következmény rajzolódik ki. A Miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több 

mint a felének szavazata szükséges. A független képviselők definíció szerint pártfügetlenek. Ha 

ezek a Jedik valamelyik párt rajongói lennének, akkor abban a pártban lennének, és nem 

függetlenként indulnának, azaz nem lennének Jedik. A Jedik a Miniszterelnök megválasztásakor 

olyan Miniszterelnök-jelöltre, aki pártkatona, nem fognak szavazni, mert azonnal visszahívnák a 

szavazóik (hiszen kiderülne, hogy nem független). Pártkatona tehát nem lesz Miniszterelnök ebben 

a helyzetben. Marad az, hogy a függetlenek közül választ az Országgyűlés Miniszterelnököt. 

 

Részletek: 

 

Független Miniszterelnököt? 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/338812426565134 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170907_Fuggetlen_miniszterelnokot.html 
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12. A pártok helyett kompetens civil és tudományos szervezetekre kell 

bízni a szakpolitikai programokat. 
Szerintünk a pártok szerepe egyáltalán nem az, hogy elfedjék a civil és tudományos szervezeteket, 

és helyettük civil és tudományos ügyekben állást foglaljanak. Szerintünk egy párton belül nem a 

szakpolitikai kérdésekben kell teljes egyetértés, hanem az erkölcsi alapokban. Ezért nem alkotunk 

szakpolitikai programot, mert azt a szakmai és tudományos szervezetekre bízzuk. A képviselőinket 

a szavazások során nem utasítjuk, ám biztosítjuk, hogy minden képviselőnk erényes 

keretrendszerben szavazzon arra az alternatívára, amit a szakmai szervezettekkel való egyeztetés 

után a legmegfelelőbbnek ítél meg. Ha szakpolitikai programokat alkotnánk, akkor azzal 

belátnánk, hogy a többi párthoz hasonlóan mi is egy zsarnoki párt vagyunk, ami a soraiban nem 

tűr különvéleményt. Márpedig a Platón Pártban tiszteletben tartjuk az erényes különvéleményt. 

 

Részletek: 

 

Ugató pártok helyett 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348008762312167 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171004_Ugato_partok_helyett.html 

 

 

 

 

 

Díjkitűzés 

facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331021054010938 

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170816_Dijkituzes.html  

 

A fenti célrendszer az ERÉNY-TERV 2018-ra. Ennek megvalósításán dolgozik a Platón Párt. Csatlakozz a 

csapatunkhoz, és mutasd meg Te is: VAN ERÉNY! 

 

  

http://www.platonpart.hu/
http://www.facebook.com/platonpart
mailto:platonpart@gmail.com
https://www.facebook.com/platonpart/posts/348008762312167
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20171004_Ugato_partok_helyett.html
https://www.facebook.com/platonpart/posts/331021054010938
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170816_Dijkituzes.html


Politikai Program 2018 

Verzió: 1 

Minősítés: Nyilvános 

Hatáskör: Vezetőség 

Megynilvánulásaink nem tényközlésnek minősülnek, hanem politikai véleménynek. 

www.platonpart.hu  www.facebook.com/platonpart  platonpart@gmail.com  17/19 
 

VAN ERÉNY! 

Erénygaranciák a párt Alapszabályában 
 

Ígért remény helyett válaszd a garantált erényt! A következő kézzelfogható erénygaranciákat biztosítjuk 

az Alapszabályunkban. Azáltal, hogy a létesítő okiratunkban biztosítjuk ezeket az intézkedéseket, jogilag 

számonkérhetővé válunk. Egyik jogi személy sem működhet ugyanis a létesítő okiratával ellentétesen. Ha 

alapszabály-ellenesen működnénk, akkor bárki kérheti az ügyészségen a pártunk felszámolását. 

 

1. A Párt tagjai hivatási esküt tesznek a Párthoz történő csatlakozásuk előtt (Iusiurandum 

Platonicum: Platóni Eskü). 

2. A Párt karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami támogatások teljes összegéről. 

3. A Párt egyéni képviselői a saját egyéni választókerületük szavazói által bármikor visszahívhatóak. 

4. A Párt pártlistás képviselői országos szintű szavazói kör szavazása által bármikor 

visszahívhatóak. 

5. A Párt a honlapján haladéktalanul nyilvánossá teszi minden számláját, szerződését, partnerét, 

támogatóját, pénzügyi jeletéseit, könyvelését. 

6. Olyan vállalkozás, amelyben a Párt tagja vagy annak hozzátartozója vezető tisztségviselő, tag, 

tulajdonos, vagy abban meghatározó befolyással rendelkezik, nem indulhat állami 

megrendeléseken, állami tendereken, közbeszerzéseken, sem EUs vagy hazai pályázatokon. 

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

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

terhe mellett lemondásra kötelezett. 

8. A Párt vállalja a nemzetközi korrupcióellenes átvilágításokat. 

9. A Párt garantálja, hogy a képviselőit a törvényhozói döntéshozatal során nem utasítja 

(Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés értelmében). 

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

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

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

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

kormánypártként működhessen. 

12. A Párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban. 

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

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

legyen abszolút többségben. 

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

azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig. 

15. Az Alapszabályunk új verziójának az erénygaranciák körét vagy tartalmát gyengítő, szűkítő vagy 

megszüntető rendelkezése semmis. 

 

További erénygaranciákat is szívesen vállalunk. Te is javasolhatsz önkorlátozó, átláthatósági és jogi 

számonkérhetőségi erénygaranciákat, vagy egyéb olyan intézkedést, ami az erényes politikához vezet. Mi 

bevállaljuk. Erény terén mi vagyunk az etalon a politikában. 
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Ha nem ránk szavazol a pártlistán... 

Amennyiben nem ránk szavazol, akkor legalább 

várd el a kedvenc pártodtól azt, hogy az 

erénygaranciákat vállalja be az alapszabályában. 

Ha bevállalja mindet, akkor nyugodtan 

szavazhatsz a pártodra. Ám ha úgy szavazol a 

pártodra, hogy az nem vállalja az alapszabályában 

az erénygaranciákat, akkor egy erkölcsi igénytelen 

vagy. A nemzet szégyene. Ne legyél erkölcsi 

ignytelen! 

 

Írd alá: facebookon: 
https://www.facebook.com/platonpart/posts/349640345482342 

weben:  
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peticio

k.com%2Fpeticio_az_erenyes_partokert&h=ATP1iBPgbagy8O

cFHjfp1WShNkXo3JVWLrLB5dHvWPJRyabbQo3Rg9_Xav3k-

usbudIYfX1axg69888S--

MxVLEl9Yj9cNvzSBFNIaQNsBLfIaQMd8_v1xFKGNFcpInNv

MXeAO4oSw 

 

Bízunk benne, hogy az ERÉNY-TERV alapján megtaláltad azt, amit 2018-ra kerestél. Reménykedünk 

benne, független egyéni képviselőre szavazol pártkatona helyett, és a pártlistán a Platón Pártra. 

 

Euréka! Euréka! Megtaláltam! 

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

weben: 
http://platonpart.hu/public/nyiltlevel/20170731_Eureka_Eurek

a_Megtalaltam.html  

 

A hatalmon lévő erkölcsi kisebbség béklyókat 

rakott a népre: testi béklyót (egészségügy), anyagi 

béklyót (alacsony bérek) és intellektuális béklyót 

(butító oktatás). Buta, szegény és beteges népet 

egy zsarnok könnyebben tud uralni, mint egy 

okos és egészséges nemzetet. Egy okos és 

egészséges nemzet nem tűrné egy zsarnok 

önkényuralmát. Emiatt érdeke minden zsarnoki 

rendszernek, hogy béklyókat rakjon a 

társadalomra. Testi, anyagi és intellektuális 

béklyókat. Jobb és bal oldalról is ezt kaptuk. Ideje 

változtatni. Legyenek végre független 

képviselőink! Legyen végre egy erényes párt! 

 

 

Kedveld a Platón Párt Facebook oldalát! https://www.facebook.com/platonpart  

Így nem maradsz le az új cikkeinkről sem. 
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Ígért remény helyett garantált erény! 
Ígéretek százai helyett erénygaranciákat adunk az Alapszabályunkban, és jogállami reformot kínálunk. 

 

2018: győzzön az erény, ne az erő! 
Ha egy politikai erő a törvényhozást is és a Kormányt is uralja: újra önkény lesz. Kisebbségi Kormányt! 

 

106 Jedit az Országgyűlésbe! 
93 pártlistás pártkatona mellé az egyéni képviselői helyeken a 106 választókerületben független nyerjen! 

 

A változás Te vagy! Legyél Jedi! 
Ha erényes vagy, legyél független képviselő! 500 aláírással jelöltetheted magad. 750.000 Ft/hó a fizetés. 

 

Erényes pártfüggetlen Miniszterelnököt! 
A 106 egyéni választókerületben függetlenek nyernek: ők pártkatona miniszterelnököt nem választanak. 

 

Egyetértést a Feltétlen Kizáró Okban! 
Ne szavazzunk olyan pártra, ami az alapszabályában nem rögzíti a közpénzek nyilvánossá tételét! 

 

Győzzük le az Erkölcsi Igénytelenséget! 
Legyenek erkölcsi elvárásaink is a pártok iránt! Az erénygaranciákat nem biztosító pártok méltatlanok. 

 

Egy reformot kínálunk: Jogállamit. 
Nyolc hatalmi ág önállósága és függetlensége kell abszolút hatalom helyett az önkényuralom ellen. 

 

Bevonó erényes nemzeti kormányzás. 
Nem akarunk uralkodni. Széleskörű társadalmi vitát akarunk erényes pártokkal, civilekkel, tudománnyal. 

 

 

VAN ERÉNY! 

http://www.platonpart.hu/
http://www.facebook.com/platonpart
mailto:platonpart@gmail.com

