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(a továbbiakban Párt), valamint a
MAGYAR NEMZET MINDEN ÁLLAMPOLGÁRA
(a továbbiakban Polgárok), együttesen Felek
között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:
1. Alapvetés
1.1.

1.2.
1.3.

Tekintettel arra hogy a Polgárok kollektíve nem lehetnek együttesen ügyleti
alanyai egy szerződésnek, így e Társadalmi szerződés jogilag egy egyoldalú
kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozat a Párt részéről a Polgárok
javára és a Polgárok érdekében, nemzetünk jogállami túlélése érdekében.
A Párt vállalja, hogy e jognyilatkozatba foglalt kötelezettségvállalásait az
erényes politizálás szellemében rendíthetetlenül betartja és betartatja.
E jognyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalások a Párt Alapszabályában is
jelen vannak, így megszegésük esetén az illetékes ügyészségtől bárki kérheti
a Párt Alapszabály szerinti működésének törvényességi hatósági ellenőrzését,
és jogsértés esetén követelheti a jogszerű állapot helyreállítását vagy annak
elmaradása esetén a Párt megszüntetését.

2. A Párt kötelezettségei
2.1.

2.2.

A Párt Magyarországon elsőként erénygaranciákat biztosít azért, hogy a
hatalmi elitnek ne csak jogai, hanem kötelezettségei is legyenek a Polgárok
irányába, továbbá a korrupció és személyi kultuszú zsarnoki önkény
felszámolhatósága érdekében, valamint jövőbeli újbóli kialakulásuk
megakadályozása céljából. A Párt az erényt nemcsak ígéri, hanem garantálja is.
A Párt e szerződésben és az Alapszabályában kötelezettséget vállal arra, hogy a
következő erénygaranciákat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
megalakulásától kezdve folyamatosan biztosítja:
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2.2.1. A Párt tagjai hivatási esküt tesznek a Párthoz történő csatlakozásuk előtt
(Iusiurandum Platonicum: Platóni Eskü):

Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat!
A polgárok szolgálatába állítom ma magamat.
Hivatásként tekintek a politikai pályára,
gyengeerkölcsűeket nem engedek a tájára.
Saját érdekeimet mindvégig háttérbe szorítom,
tudásom legjavát az országom javára fordítom.
Erényes életemmel követendő példát állítok,
vagyon helyett mértékletes életet áhítok.
A bölcsesség szeretetével képzem az elmémet,
a bátorság erejével védem meg a gyengéket.
Igazságos törvényeket hozok a nemzet javára,
megoldást találok a hazám minden bajára.
Ha módom is lesz a bűnre, nem élek vele,
mert az az erkölcstelenek ismertető jele.
Amennyiben a polgárok velem elégedetlenek,
engem a hatalomból azonnal leléptethetnek.
Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat!
Nemes cél szolgálatába állítom hatalmamat.
Ám ha eskümet a jövőben mégis megszegném,
legyek átkozott és a pokolban vesszek én!
2.2.2. A Párt karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami
támogatások teljes összegéről. Ennek menetét a Párt Szervezeti és Működési
Szabályzata rögzíti.
2.2.3. A Párt egyéni képviselői a saját egyéni választókerületük szavazói által
bármikor visszahívhatóak. Ennek menetét a Párt Szervezeti és Működési
Szabályzata rögzíti.
2.2.4. A Párt pártlistás képviselői országos szintű szavazói kör szavazása által
bármikor visszahívhatóak. Ennek menetét a Párt Szervezeti és Működési
Szabályzata rögzíti.
2/4

Társadalmi szerződés
Verzió: 1
Minősítés: Nyilvános
Hatáskör: Elnökség
2.2.5. A Párt a honlapján haladéktalanul nyilvánossá teszi minden számláját,
szerződését, partnerét, támogatóját, pénzügyi jeletéseit, könyvelését.
2.2.6. Olyan vállalkozás, amelyben a Párt tagja vagy annak hozzátartozója vezető
tisztségviselő, tag, tulajdonos, vagy abban meghatározó befolyással
rendelkezik, nem indulhat állami megrendeléseken, állami tendereken,
közbeszerzéseken, sem EUs vagy hazai pályázatokon.
2.2.7. A Párt képviselői képviselővé választásuk után haladéktalanul és évente
vagyonnyilatkozatot tesznek. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozata
nem fedi a valóságot, a képviselő kártérítés terhe mellett lemondásra
kötelezett.
2.2.8. A Párt vállalja a nemzetközi korrupcióellenes átvilágításokat.
2.2.9. A Párt garantálja, hogy a képviselőit a törvényhozói döntéshozatal során
nem utasítja (Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés értelmében).
2.2.10. A Párt biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a Párt tagja megszakítás
nélkül legfeljebb négy évig lehet. Ez nem zárja ki, hogy e tag a megszakítás
után újra miniszterelnök legyen.
2.2.11. A Párt biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két
kormányzati ciklusig működhet, ezt követően ellenzékbe vonul. Ez nem
zárja ki, hogy a megszakítás után újra kormánypártként működhessen.
2.2.12. A Párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
2.3. A Párt kormányra kerülése esetére ezúton és az Alapszabályában kötelezettséget
vállal arra, hogy az alábbi társadalmi területekre kiemelt figyelmet fordít:
2.3.1. Általános elvként a Párt az erényesség elveit követi a legfőbb erkölcsi jóra
való törekvésével. Az erény a Párt politikai filozófiájának alapja. Az erény
egy nemzetegyesítő ideológia, minden társadalmi réteg számára kívánatos.
2.3.2. A Párt kiemelten kezeli az egészségügy területét, megszabadítva ezzel a
nemzetet a testi béklyójától.
2.3.3. A Párt kiemelten kezeli az oktatás területét, megszabadítva ezzel a
nemzetet az intellektuális béklyójától.
2.3.4. A Párt kiemelten kezeli a nemzeti identitás és szuverenitás területét,
hosszú távon biztosítva ezáltal a magyar nemzet fennmaradását.
2.3.5. A Párt kiemelten kezeli a családok támogatását, amelyben a férfi és a nő
életre szóló elhatározását támogatja abban, hogy gyermekeket vállaljanak.
2.4. A Párt e szerződésben és az Alapszabályában kötelezettséget vállal arra, hogy
kormányra kerülése esetén az alábbi további intézkedéseket is garantálja:
2.4.1. A Párt önként és proaktív módon biztosítja a közpénz felhasználása
módjának ingyenes és azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig.
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2.4.2. A Párt megteremti a független tömegtájékoztatás jogállami feltételeit, és
megszünteti a politikai befolyást a közmédiára.
2.4.3. A Párt a törvényhozó, a végrehajtó, az igazságszolgáltatási és a köztársasági
elnöki hatalmi ágak függetlenségét növelő intézkedéseket tesz a
jogállamiság visszaállítása érdekében. A Párt küzd az elnyomás ellen.
2.4.4. A Párt a nemzetünk helyét az Európai Unióban képzeli el, a felvilágosult
nyugati kultúra részeként, és elítéli a despotikus, tekintélyelvű, személyi
kultuszú, elnyomó, diktatórikus, totalitárius, zsarnoki rendszereket.
2.4.5. A Párt tartózkodik a vallással való összefonódástól, és tudományos
alapokra helyezi működését. Ettől függetlenül az Alaptörvény szellemében a
Párt elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, és tiszteletben tartja
a vallásszabadságot a jog által megkövetelt határokig, ám elutasítja a
jogsértésre irányuló vallások mindegyikét, ahogy általában a jogsértést is.
2.4.6. A Párt a korábbi rendszerekkel szemben nem a kormányt vagy az államot
tekinti legfőbb szuverénnek, hanem a nemzetet, mint egységet, azaz a
Polgárok által alkotott kollektívát. Ennek megfelelően a Kormány és az állam
egy alárendelt szerepben a társadalom jószolgálatára köteles, és nem a saját
érdekeinek kiszolgálására vagy a társadalom uralására, pláne nem
elnyomására, vagy kizsákmányolására. A Párt visszaállítja a politika hivatás
jellegét, erényt visz a közéletbe, megszünteti a maffia befolyását a politikára.
2.4.7. A Párt a korábbi rendszerek értékes intézkedéseit és vívmányait
megtartja, és ráfordul a jogállami demokratikus útra, leépíti a kialakult
zsarnoki elnyomó totalitárius rendszert, megtisztítja a politikai hivatást az
erkölcstelen kisebbségtől, és a társadalamat tévútra terelő erénytelen elittől.
2.4.8. A Párt a magyar nemzetet, mint egységet képviseli. Ideológiája az erény.
3. Záró rendelkezések
3.1. E jognyilatkozat keletkezése napján lép hatályba.
3.2. E jognyilatkozat visszavonásig vagy új verzió hatályba lépéséig marad hatályban.
3.3. E jognyilatkozat tartalmára bárki javaslatokat tehet a Párt Elnökségénél. A
javaslatokat a Párt megfontolja, indokolt esetben e jognyilatkozatba foglalja.
3.4. A Polgárok azzal fejezik ki egyetértésüket és hozzájárulásukat e Társadalmi
szerződéshez, hogy a pártlistán a PLATÓN PÁRT-ra szavaznak. A Párt nem kéri,
hogy az egyéni jelöltek esetében a jelöltjére szavazzanak. Ehelyett 106 erényes,
független képviselőt preferálna a Parlamentben a helyi népképviselet érdekében.
Kelt: Kecskemét, 2017.07.27.

Reketyei Szilvia
Elnök

dr. Vázsonyi Miklós
Alelnök
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