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Tárgy:

Felkérés a 2017. évi államfőválasztással kapcsolatban
Államfőválasztást a közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével!

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Abban a biztos tudatban fordulok Önhöz, hogy bár köztársasági elnöki jogköreit tekintve
természetszerűen nincs közvetlen befolyásolási lehetősége az államfőválasztásra, ennek
ellenére mind nyilvánvalóan legesélyesebb jelöltként, mind a jelenleg hivatalban lévő
államfőként egyértelműen a legtöbbet teheti azért, hogy Magyarország jelenlegi
államfőválasztása a jövőre nézve is példaadó, sőt továbbgondolásra késztető hatással a
pusztán formálisan és tartalmában jogszerűtől egy sokkal pozitívabb irányba elmozduljon.
Történelmi értékű üzenetértéke lenne annak, ha már a 2017. évi államfőválasztást is a
közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével tartanák meg hazánkban.
Ezt hazánk legfőbb felelős közjogi méltóságaként Ön Elnök Úr példaadó személyes
döntésével képes elősegíteni úgy, hogy döntése sem államfői felelősségével, sem
hatáskörével nem kerülne ellentétbe, sőt, az 1990-es sajátos rendszerfordulat óta talán a
legélesebb képet adó tükröt tartaná a politikai osztály, és ezen belül a mindenkori ún.
kormányzó „elit” elé.
2017. február 23-án abból a célból, hogy hazánknak végre valóban az Alaptörvény szerinti,
azaz a nemzet egységét, és nem a pártok erőviszonyait kifejező államfője lehessen, aki a
pártok természetszerű részérdekeivel szemben is a nemzet közös érdekei szerint őrködhet az
államszervezet demokratikus működése felett, a mellékelt levelet írtam valamennyi
országgyűlési képviselőnek.
Részletesen kifejtettem mindazt, amit fontosnak tartottam ahhoz, hogy a képviselők
szembesüljenek azzal, fontos lenne mielőbb tenniük azért, hogy hazánkban nagyobb
veszteségek nélkül tudjunk elérni a jelenleginél sokkal becsületesebb, egészségesebb
közállapotokat, hogy a magyar közjog és a politikai közerkölcs állapotának mélyrepülése
megálljon, ne váljunk mi is a fékevesztett politikai hazudozásról, a korrupcióról ismert, és a
saját népük életesélyeit gátlástalan lerontó országok egyikévé.
Megértem, hogy szokatlanul pártatlan és őszinte levelem nem okozott örömet az ilyenhez nem
szokott képviselőknek, de ez sem állampolgárként sem civil vezetőként nem is lehet célom.
Nekünk inkább az lenne fontos, hogy végre megszakadjon az a nemzeti büszkeségre okot
egyáltalán nem adó sorozat, amelynek jellemzői, hogy eddig vagy nyilvánvalóan pártokhoz
köthető emberek kerültek az államfői székbe, vagy botrányos választási eljárással, illetve
utólag lemondásra kényszerült, alkalmatlannak bizonyult személyt választottak.
1

Kérem, ne vegye szembe dicsérésnek, de az Ön államfői tevékenysége az előzmények és a
szintén nyilvánvaló pártháttér alapján reális várakozásokhoz képest, több tekintetben, de
különösen a környezeti fenntarthatóság ügyében folytatott igen sikeres tevékenysége által
üdítő kivételnek számít az ország közéleti folyamatokat figyelő polgárai számára, köztük –
mint ahogyan öt évvel ezelőtt írt és szintén mellékelt előzetes véleményem is bizonyítja – az
én számomra is.
Bármennyire elégedettek lehetünk azonban utólag az Ön államfői tevékenységével, egy
ország érdeke szempontjából a kézenfekvő folytonosságnál adott esetben többre kell
tartanunk a még jobb választás lehetőségét.
Évtizedekre példaadó lenne, ha Ön a 2016. december 29-i, a köztársasági elnöki megbízatás
újabb vállalására szóló felkérést elfogadó nyilatkozatában írtak szerint nyomatékkal kiállna
amellett, hogy örömmel venné, ha többes, akár hármas vagy négyes jelöléssel választanák
meg az új államfőt.
Ön elnöki nyilatkozatában ezt írta: „A felkérést elfogadom. Az alaptörvény rendelkezéseinek
megfelelően vállalom a jövő tavasszal esedékes demokratikus megmérettetést.”
Ön Elnök Úr minden elődjénél sokkal többet tenne hazájáért, és kétségkívül nagyobb és
tartósabb megbecsülést érdemelne ki, ha saját maga biztatná az Ország Házában feladatuk
szerint végül is az országot képviselni köteles pártokat és független képviselőket,
válasszanak az Alaptörvény szerinti, azaz valóban a nemzet egységét képviselő, és az
államszervezet demokratikus működése felett a nemzet közös érdekei figyelembevételével
őrködő államfőt.
Budapest, 2017. március 6.
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