
Döme „Suzi” Zsuzsanna
Suzi a Kutyapárt egyik alapítója, társelnö-
ke, Döme Zsuzsanna néven indul az Euró-
pai Parlamenti választáson. Legfontosabb 
célja, hogy elpusztítsa a Magyar Postát.

Nem áll rendelkezésére elegendő idő az 
összes korábbi és jelenlegi pártfunkcióit 

felsorolni. Választási projektje keretében 2225-ig igyekszik min-
denkit pontosan informálni az MKKP-n belüli kreatív, stratégiai és 
operatív szerepéről.

Kovács Gergő
Az MKKP társelnöke, az MNTP és az MNDSZ 
elnöke. Többszörös vezérigazgató. Elnök. 

Egyszer a társelnök úr azt próbálta monda-
ni az echo tv műsorában, amit ott hallani 
szerettek volna. Aztán valamiért ez lett a 
tv legnézetebb műsora.

Victora Zsolt
Victora Zsolt az MKKP alelnöke. 2010-ben 
megnyerte a budapesti főpolgármester 
választást, de nem ő lett végül a polgár-
mester, mert valaki eltolta egy talicskával 
az összegyűjtött ajánlószelvényeket. Zsolt, 
szakértő, tanácsadó, sokszoros magyar 

bajnok, aranykockakő díjas társadalomművész, kiváló dolgozó, al-
elnök, igazgató és főmérnök úr.

Óvodai dadája szerint, „Zsoltban egy cselekvőkész gondolkodót, 
gyarlóságaival szemben kíméletlen, de másokkal szemben könyö-
rületes egyéniséget ismertem meg”.

Juhász Veronika
Veronika megélhetési migráns, a párt go-
rillája. Bensőséges kapcsolat fűzi a növé-
nyekhez. A magyar életszínvonal európai 
szintre emelését nyelvtani úton közelítené 
meg, elsőként jóléti társadalmak, mint 
például a holland közmondásainak hono-
sításával. 

Politikai profilját a tudatos fanatizmus és a boldog düh jellemzi. 
Az európai magyar népnek üzeni: Keep Calm and Be Angry.

Népjóléti intézkedések
Bevezetjük az Unió minden országában a kötele-
ző sziesztát. Így kevesebbet kell majd dolgozni, 
és több pénzünk is lesz. A legtöbb országban 12 
és 15 óra közt lesz tilos a munka, ugyanakkor az északi országok 
éjszakai időpontot is választhatnak a sziesztának.

Kezdeményezzük, hogy mostantól Európa minden országában 
tartsák meg az összes többi ország minden munkaszüneti nap-
ját. Még így is bosszantóan sok, több mint 30 munkanap fog ma-
radni minden évben.

Amennyiben ez sikerül, tovább is léphetünk: Esetleg betarthat-
nák a politikusok más országok politikusainak ígéreteit is.

Bevezetjük a forintot Európában. Magyarországnak elemi ér-
deke a közös európai valutához tartozni, ami persze lehetne az 
euró is, de annak bevezetésére szakértők szerint még 4-500 évet 
kellene Magyarországnak várnia. Viszont a forint hivatalos fize-
tőeszközzé tétele Európában akár 200 év alatt is megvalósulhat.

Az MKKP-nak kiemelten fontos az európai gyerekek szellemi fris-
sessége, ezért 5 éven belül betiltjuk az Eurovíziós dalfesztivált. 
Az átmeneti években hozzá lehet majd még jutni a dalokhoz, de 
csak az erre kijelölt Nemzeti Eurovíziós Boltokban a szükséges 
engedélyek és ajánlások beszerzése után.

Családvédelmi programunk részeként családrezervátumokat 
hozunk létre, melyekben a kerítések biztonságában végre nyu-
godtan élhetnek a családosok és nem kell érintkezniük a nem-
családosokkal. Ettől természetesen a nemcsaládosok is nagyobb 
biztonságban lesznek. Később szeretnénk külön rezervátumokat 
az alacsonyaknak és magasaknak, a kék szeműeknek és a barna 
szeműeknek. A végső cél természetesen az, hogy mindenki körül 
legyen egy egyszemélyes kerítés. .

Elérhetővé tesszük a 22. századot és a hetedik dimenziót.



Bevándorlás
Magyarország viszonylag egyszerűen tudja 
kezelni a bevándorlás kérdését, hiszen úgyse 
akar ide jönni senki. Arra kell csak figyelnünk, 
hogy kellően alacsonyan tartsuk a béreket. 
Ezért úgy látjuk, hogy a kerítés helyett bő-

ven elég lett volna kiírni a határra az átlagbéreket és a kórházi 
statisztikákat.

De ha már mindenképpen építeni szeretnénk valamit, akkor sokkal 
értelmesebb dolog lett volna kerítés helyett egy felüljárót építeni 
az ország fölé.

A felüljáró praktikus, mert mindkét irányban lehet használni. Aki-
nek esetleg elege lesz a hanyatló nyugat álságos hazugságaiból, 
az a visszafelé sávot is használhatja. A felüljáró kör kialakítása 
biztosítja, hogy a rajta áthaladók jobban megismerjék hazánkat, 
rálátást szerezzenek a magyar virtusra.

Nyugat-Európába viszont úgy tűnik 
akarnak menni egész sokan, ami azért 
lehet esetleg probléma, mert elveszik 
az oda kivándorolt magyarok munkáját. 
Ez a kérdés is viszonylag egyszerűen 
megoldható: Az Európai Unióhoz kell 
csatolni az észak-afrikai arab orszá-
gokat, és akkor már nem tudnak be-
vándorolni Európába.

Egy másik lehetséges, de kicsit fáradt-
ságosabb módszer, ha folyamatosan 
változtatjuk a határokat. Ha nem tu-
dod, hol a határ, nehezen tudsz rajta 
átbevándorolni.

Kivándorlás
A bevándorlással ellentétben Magyarországon 
komoly problémát jelent a kivándorlás. Ezért 
a Kutyapárt meghirdeti a saját Gyere haza, 
magyar! programját. A program elemei remél-
hetőleg meggyőzik majd a Nyugat-Európában 

dolgozó magyarokat, hogy érdemes hazaköltözniük. Felismertük, 
hogy a problémát a gyökerénél kell kezelni, tehát külföldön. 

Tehát: Jelentősen csökkentjük a bántóan magas külföldi bére-
ket, Angliában 70, Németországban 65, Ausztriában pedig 75 
százalékkal. Romániában 3 százalékkal.

Magyarok külföldön is csak Nemzeti Dohányboltokban vásárol-
hatnak majd cigarettát. Összesen hat helyen nyílik külföldi nem-
zeti dohánybolt. A városok kijelölésénél a szakértők figyelembe 
vették, hogy mennyi magyar dolgozik az adott városban, illetve azt 
is, hogy mi volt ősi magyar törzsterület.

Bármelyik magyar postán be lehet majd fizetni a külföldi számlákat 
sárga csekken.

Azokra is gondoltunk, akik szívesen dolgoznának – a csökkentett 
bérek mellett – továbbra is külföldön, nekik találtuk ki a Hozd haza 
a munkád! programunkat. Hiszen miért is ne végezhetné el itthon 
a munkáját János, aki Londonban mosogat?

Ha mégse jönne az intézkedések miatt haza elég magyar, akkor az 
esetben közbevándorlókat fogunk alkalmazni. Közbevándorló az a 
külföldön dolgozó magyar lehet, aki az elmúlt 20 évben vándorolt 
ki külföldre, van láthatósági mellénye, és ismeri az alapvető mete-
orológiai szimbólumokat.

Az orvos elvándorlásra is van megoldásunk. Minden távozó orvost 
kötelezi fogunk, hogy vigyen magával legalább három beteget is!

Egyébként pár év és ez a kérdés magától megoldódik majd, hi-
szen a technika fejlődésével lehetővé válik, hogy a magyar mun-
kavállaló otthonról, a szobájából vezessen taxit, mosogasson, 
szállítson ki pizzát, építsen térkő burkolatokat Brightonban. Vi-
szont, a munka után csak le kell vegyék a VR szemüveget és az 
itthoni boltokban költhetik el pénzüket.

Nemzetpolitika
A törökök EU csatlakozási kérelmét 
egészen addig vétózzuk, amíg nem 
kompenzálják a 150 éves megszállás 
alatt okozott veszteségeinket. Ha vé-

letlenül a törökök nem fizetnének, akkor viszont mi megyünk 
Törökországba és 150 évig ott is maradunk.

Visszacsatoljuk Trianont. És természetesen annak 20km-es kör-
zetét is. De mi nem elégszünk meg Trianonnal, hanem szeret-
nénk visszacsatolni Erdélyt, Ausztráliát és Atlantiszt is. 

Ausztrália és Atlantisz tárgyalásos úton is megoldható, de Erdély-
lyel nem ez a helyzet. Elfoglalni valószínűleg nemigen sikerülne, 
mert a magyar hadsereg nem szokott háborúkat nyerni. Ezért az a 
terv, hogy megkérjük Erdélyt, hogy támadja meg Magyarországot. 
Mi pedig majd hagyjuk magunkat, így újra egyesülhet a két terület.

Törökök által 150 éven át törvénytelenül beszedett 
adók és járulékok

6 millió aranyforint

Megölt magyar lakosok eszmei értéke 4,5 millió tallér

Elpusztított falvak 3,9 millió aranyforint

Lerombolt várak 2,1 millió aranyforint

Elhajtott állatok 230 ezer garas

Erkölcsi veszteség 400 ezer aranyforint

MAI ÉRTÉKEN 147 EZER MILLIÁRD EURÓ


