
MKKP
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egy olyan, társadalmi 
és politikai kérdések iránt elkötelezett alkotócsoport, amely 
egyszer majd megnyeri a választásokat. 

Az MKKP a Ganümédeszi Galaktokolonialista Párt földi alapszer-
vezete, akik kérésünkre még egy darabig nem fogják elpusztí-
tani a Földet.

Mi olyan konkrét dolgokkal foglalkozunk, amikben tényleges 
eredményeket érhetünk el, és nem azzal, hogy mit mondott egy  
politikus, vagy hogy más párt épp mit csinál. A magyar politika 
ma gyakorlatilag arról szól, hogy egymást szidják a pártok, az 
MKKP viszont nem szeretne még több utálkozó embert látni az 
országban. Ellenben célunk az aktív, cselekvő állampolgárok 
arányának 127% fölé emelése. Az átlagos testmagasságot 35 
százalékkal emelnénk meg. A koleszterinszintet 20 százalékkal 
tervezzük csökkenteni. 

A problémákra igyekszünk úgy felhívni a figyelmet, hogy az em-
berek nevessenek rajtuk és ne dühöngjenek.

Mi úgy döntöttünk, hogy mielőtt szívrohamot kapnánk a kilátás-
talanságtól, inkább szép, vicces és hasznos dolgokat csinálunk.
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MEGFOGALMAZÓ TARTALOM

Juhász  Veronika – II. kerületi  jelölt
Az MKKP Gorillája, a Fás Szárú Növényekért Felelős  
Gorillakertészeti Minisztérium vezetője. Irányítása alatt 
csak Budapesten eddig 512 millió pénzfát és egy kavics-
fát ültettünk ki. A Kutyapártba a Tudta? kampány idején 
kapcsolódott be, majd egyike volt az első űrhajósoknak, 
akiket kilőttünk Felcsúton.

A hálás lakosság sosem felejti el, amikor budai jó leve-
gőt osztott, vagy esőben festett négyszínt Pasaréten. 

Veronika az MKKP Social Club egyik koordinátoraként minden jó ügy mellett kiáll, sőt, 
kiénekel, és rengeteg civilszervezettel van kapcsolatban, beszélgetéseket, adomány-
gyűjtéseket, akciókat szervez.   

Kovács  Gergő – XII. kerületi  jelölt
Az MKKP alapítója, társelnöke, többszörös vezérigazgatója. 
Ő felelős mindenért. 

Victora  Zsolt – XIV. kerületi  jelölt
Victora Zsolt az MKKP alapítója, alelnöke.

2010-ben a párt  főpolgármester-jelöltjeként megnyerte  
a választást, de sajnos nem ő lett végül a főpolgármes-
ter. A 2018-as országgyűlési választáson Zugló jelöltje-
ként indult, és megint nyert, csak nem lett képviselő. 

Az MKKP főhadiszállásának intézője és a beszerzési mi-
nisztérium vezetője. Shopügyi államtitkárként felelős a 
pártrelikviák online és offline árusításában közreműködő 
csapat munkájáért. Szabad pártidejében videókat készít, 
híradót gyárt, dalt szerez, és Zugló felvirágoztatásán 
dolgozik. 

Zsolt Zuglóban született és tanult, napi kapcsolatban áll a kerületben élőkkel. Empátiája 
legendás. Ötször volt bárányhimlős, ebből háromszor csupán együttérzésből.

Pálmai  Attila – XV. kerületi  jelölt
A 2018-as országgyűlési választásokon Schrödiger je-
löltjeként indult vagy nem. Kvantumszinten a választás 
előtt és után is nyert. 

Attila az MKKP sport-légierejének egyik pilótája, vala-
mint a Rendkívüli Ügyek Minisztériumának államtitká-
ra és örökös tagja. Több sikeres városfelújítási projekt-
ben munkatárs. A Rózsa Sándor Népi Közpénztékozló 
Alap dementoraként évek óta segít a hozzánk pályázó 
szervezetek és magánszemélyek közösségi projektjei-
nek megvalósításában. Ő kezdeményezte az MKKP szobrászszakosztály megalapítását. 

Önkormányzati képviselőként végre lesz ideje, hogy elké-
szítse Kovács Gergő 13,02 méteres szobrát a hegyen.

Soltész  Szilvia – XXI. kerületi  jelölt 
Mindent tud Csepelről, és amióta az országgyűlési vá-
lasztáson elindult Csepel jelöltjeként, a város is min-
dent tud róla, hiszen térfigyelő kamerát telepítettek 
az utcájába. Állatvédelmi és állatmenhely-védelmi refe-
rensként vezeti az MKKP Zöldkutya csoportját. Gyűjtött 
aláírást Felcsúton, lebonyolította a Kutya-vizesvébét, és 
Csepelre telepített egy teleportot.  A helyi KRESZ-park 

illegális felújítása is hozzá fűződik. Ezt a helyi önkormányzat is beígérte, de egyrészt 
nem csinálta meg, másrészt a Szilvi-féle költségvetés százszorosát számolta ki rá, ezért 
muszáj volt előbb végeznünk.

Félő, hogy önkormányzati képviselőként is szigorúan felügyeli majd a közvagyont, ezért 
csak óvatosan szavazzanak rá!



ALAPVETŐEN 
NÉGYFÉLE PROBLÉMA VAN 
A bolygóközi konfliktusokat és a galaktikus 
válságokat bármikor megoldjuk, akár visszame-
nőleg is. Léteznek olyan strukturális gondok, 
amikkel nem tudunk mit kezdeni, amíg nem 
nyerünk választást. Ezekkel szokott foglalkoz-
ni a többi párt. Elmondhatnánk mi is naponta, 
hogy milyen rossz az egészségügy vagy az okta-
tás, de ettől semmi nem fog változni, csak még 
szörnyűbb lenne a hangulat.

Más ügyekre felhívjuk az önkormányzatok fi-
gyelmét, és elérjük, hogy megoldják őket, ha már 
egyszer az ő dolguk lenne. Megfigyeltük, hogy 
ha mi foglalkozunk egy problémával, akkor néha 
eszükbe jut az illetékeseknek, hogy elvégezzék a 
feladatukat. Festünk az omladozó János Kórház-
ra (nem mi voltunk!), kifestik. Felújítjuk a szeme-
tet, elviszik. Kifestjük a járdát, megcsinálják. Felcsúton sem kell vé-
gül visszaállítanunk az általunk betömött kátyú eredeti állapotát.  

Ha meg egy ronda padról, használhatatlan fahídról vagy leko-
pott zebráról van szó, passzivistáink kézbe veszik az ecsetet 
és a fúrót.

Az űrállomások mellett buszmegállókat is építünk. Eddig csak Pé-
csen bontották le, de arra legalább rájöttünk, hogy azon a környé-
ken bármire ráfújjuk, hogy buszmegálló, azt elszállítják. És hiába 
őriztette a MÁV 10 millióért fél éven át, mégis befejeztük a rákos-
rendezői bicikliút aszfaltozását!

 
Eszközeink mindehhez a street art, a hackelés, a 
happeningek, a gorillakertészkedés, a közterületi 
felújítások, az újság, a film, a számítógépes já-
tékok és minden más, útközben kifejlődő műfaj. 
Mindebben szívesen dolgozunk olyan civilszerve-
zetekkel, akiket lelkesít a problémák megoldása. 
Mivel a Szíriuszi Sör- és  Fűpártot leszámítva, a 
többi párt gyökeresen másfajta tevékenységet 
folytat, olyat, aminek legfőbb célja a kommuniká-
ció és nem az, hogy történjen is valami, ezért ve-
lük jelenleg nem tudunk mit kezdeni. Amint meg-
jelenik az a párt, amelyik aktívan közreműködik a 
közhangulat javításában és a problémák konkrét 
megoldásában, szívesen dolgozunk vele együtt. 

 
A jelenlegi pártok személyeskedő stílusától, öncélú létezésétől el-
határolódunk, és önkéntes energiáinkat társadalmunk élhetőbbé 
tételére összpontosítjuk. Mi az emberek gondolkodásmódját sze-
retnénk megváltoztatni. Számításaink szerint 500 év munkája után 
ez a közösség képes lesz felismerni valós érdekeit, és képviseleté-
re méltó pártot választ majd magának. 

A 2018-as országgyűlési választásokon nulla forintból elindultunk, 
és - hála a sok ezer passzivistának országszerte - 1,79%-ot értünk 
el, ami 100 000 szavazót jelent. A Ganümédeszen ránk leadott sza-
vazatok megérkezéséig a Parlamentbe kerüléshez ez nem elég, 
de kapunk párttámogatást. Így hozzákezdtünk programunk meg-
valósításához, hogy mire hatalomra jutunk, már ne legyen semmi 
dolgunk. 

RÓZSA SÁNDOR NÉPI KÖZPÉNZ TÉKOZLÓ ALAP
Amikor tavaly először kaptunk közpénzt (190 millió), ijedtünkben ki-
írtuk a Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alap pályázatot, 
és nagy részét - óriásplakátok helyett - a ti ötleteitekre költöttük. 
Idén a jóval szerényebb párttámogatásunk (60 millió) egy részét 

kapjuk csak meg, eltékozlására mégis több mint 400 pályázat 
érkezett. A győztes, közel 100 közösségi projekt megvalósítása 
most is zajlik. 

 
RENDKÍVÜLI ÜGYEK 
MINISZTÉRIUMA
Felállítottuk a Rendkívüli 
Ügyek Minisztériumát, hogy 
eddigi tapasztalataink és a 
street art módszerek al-
kalmazásával megoldjuk 
a települési problémákat 
és városfelújítási ügyeket. 
A bejelentések között van, 
amit mi is meg tudunk csinálni, de legjobb, ha el tudjuk érni, 
hogy az önkormányzat végezze el a dolgát.
 

KÉTFARKÚ NÉPFŐISKOLA
Megalapítottuk a Kétfarkú Népfőiskolát, hogy az oktatás betil-
tására is felkészüljünk, és hogy másoknak kelljen tanulni helyet-
tünk. Iskolánk országosan kiemelkedik az oktatók ingyenessége 
tekintetében, és tandíj sincs. Az Idegen Nyelvi Tanszék, a Pc Ta-
nulmányok Intézet és a Műhelytudományok Kar koedukált ívhe-
gesztőképzése máris legendás. Ne kelljen magolni, de legyen ész! 

Minden pártnak kell, hogy legyen egy saját médiuma, 
ami azt ír róla, amit szeretne, ezért mi kiad-
juk a független KÖZPONTI ÚJSÁGOT. 

Az önkormányzatokra ráfér 
néhány kutyapártos képvi-
selő, hogy megmutassuk, 
milyen szerintünk az 
igazi, komoly politi-
zálás.

ÉRTELMES
TARTALOM!


