
Budapest költségvetésének a 70 százalékát arra költjük a kö-
vetkező négy évben, hogy felépítsük az elnök úr megfelelő 
méretű szobrát a hegyen. Mi sem örülünk, hogy ezt kell ten-
nünk, de sajnos megígérte.

A szobor remekül illeszkedik 
majd a tájba, és várhatóan 
felpörgeti a turizmust.

A belseje zöld lesz, így mind-
annyiunk örömére tovább nő 
a kerületben a zöldfelület.

Az elnök úr karján síparadi-
csomot alakítunk ki.

A szobrot 2023-ban lebont-
juk. A bontás költségei meg-
haladják Budapest anyagi 
lehetőségeit, ezért a várost 
eladjuk Bécsnek. 

A Gellért-hegy belsejében felé-
pítjük a IV. Béla Energianyelőt, 
amely a világűrből begyűj-
tött energiákat alakítja a Föld 
számára felhasználhatóvá.  
A rendszer segítségével meg-
valósulhat régi álmunk, és vég-
re bevezethetjük az ingyenes 
áramszolgáltatást, 10 évre visz-
szamenőleg.

 
Hosszú távú terveink között szerepel még:
• A kéregetők helyett hivatásos adakozókat állítunk forgalom-

ba a forgalmasabb tereken és aluljárókban.

• Végső megoldásként fekete lyukká alakítjuk a Blaha Lujza teret.

• Csettintésre le-, és felkapcsolható hangulatvilágítást építünk 
ki a belvárosban.

• A Margit-szigetet leúsztatjuk a Margit híd és a Lánchíd közé, 
mert ott jobban nézne ki.

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 főpolgármester. 
A 2018-as országgyűlési választáson Zugló jelöltjeként 
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!



Rohanó világunkban a közlekedési dugó szinte az egyetlen 
alkalom, hogy megálljunk egy pillanatra, legyen egy percnyi 
nyugalmunk, megpihenjünk kicsit, és elgondolkozzunk az élet 
dolgairól. Ezért alapvetően a dugó egy jó dolog, de a szavazók 
mégis azt akarják hallani, hogy nem lesz ilyesmi, ezért azt kell 
mondanunk, hogy:

Budapesten az egyik legsürgetőbb és legfonto-
sabb feladat felszámolni a közlekedési dugókat!
Így megvalósítjuk Reitter Fe-
renc korábban elvetett ötletét, 
és bevezetjük a Nagykörútra 
és Zuglóba a Dunát. Az amsz- 
terdami mintára megvaló-
suló csatorna- és laguna-
hálózat forradalmasítja a 
főváros közlekedését, az 
elöntött Nagykörúton garan-
táltan megszűnnek a dugók.

BKK-reform
A budapesti közlekedés teljes re-
formját megelőző átmeneti idő-
szakban megreformáljuk a BKV 
jegypolitikáját. A járműveken ezen-
túl a BKV-ellenőrök vásárolnak 
majd jegyet az utasoktól, ellenben 

a bérleteket továbbra is csak a pénztárakban fizetheti ki a BKK.

Az MKKP olyan új expresszbuszokat helyezne forgalomba a fővá-
rosban, amelyek nem állnak meg sehol. Így jelentősen lerövidülne 
a menetidő. 

Természetesen a buszok a végállomásokon sem állná-
nak meg, hogy ezzel se rabolják az utasok idejét, a végál-
lomásokon egyszerűen 40-nel megfordulnak.

A turistabuszok kiváltására városnéző metrókat is 
indítunk.  Természetesen idegenvezetők is lesznek 
a metrókon, akik három nyelven folyamatosan tá-
jékoztatják az utasokat arról, hogy éppen milyen 
épület alatt haladnak el.

Több zöldfelület
A Sétáló Budapest programjában 
jó az irány, de a lépések nem elég 
radikálisak. Mi nemcsak az autó-
kat, hanem a civilizációt is kitilta-
nánk a belvárosból. Ennek része-
ként gyalogosbaráttá alakítjuk a 
pesti Duna-partot. Természetesen csak őshonos, 20 millió év-
vel ezelőtti, miocén kori növényfajokat telepítünk a területre, 
mint a tölgy, a banán, a babér és a pálmafa. A lakosság tá-
voltartásáról az ide telepített 500 oroszlán fog gondoskodni.

A Lánchíd oroszlánjait igaziakra cseréljük. Igen, lesz foguk. A táp-
lálkozási igényeiknek közmunkások bevonásával igyekszünk ele-
get tenni. Mindemellett megígérjük, hogy az MKKP gerillakertész 

szakosztálya továbbra is szaksze-
rűen ültet majd fákat, és betelepít 
minden elhanyagolt virágtartót 
vagy bármit, ami növényesíthető.

Több zöldfelület
A város zöldfelületeit  zöld négy-
színfestéssel tovább növeljük.

Budapesti  klímaválság
Hosszabb távon követeljük, hogy legyen helyi népszavazás a 
klímaválságról! Megengedhetetlennek tartjuk, hogy ebben a 
kérdésben a magyar emberek megkérdezése nélkül történjen 
változás.

Közvécék
A helyzet tarthatatlan. Ezért ren-
deletben kötelezzük a nyilvános 
WC-k üzemeltetőit, hogy minden 
nem működő WC-nél jelezzék, 
hogy merre található a legköze-
lebbi bezárt WC.

A Kétfarkú Kutya Párt által ké-
szített Pisi App már eddig is 
ingyenes volt, de ezután fizetni 
fogunk annak, aki letölti.

Szeméthelyzet
Felújítjuk az illegálisan lerakott 
szemétkupacokat. Ugyanis azt 
tapasztaltuk, hogy ez után elszál-
lítják a cégek, akiknek ez lenne a 
dolguk. Bár elsőre furcsának tűn-
het, de a szeméthelyzet kezelését 
a legújabb kutatások szerint az 
is nagyban megkönnyíti, ha van 
hova dobni a szemetet.

Kutyapiszok 
A köztisztaság új színvonalra 
emelése végett, forgalomba he-

lyezzük, szakszóval: gazdisítjuk a Kétfarkú 
Kutya Párt titkos laboratóriumaiban kifejlesz-

tett, új típusú ebeket.

A forradalmi újítás lényege, hogy az állatok hát-
sója képes az imént távozott ürüléket önmagába 

visszaszippantani. Mivel az Észak-Koreában ki-
próbált ánuszmenteskutya-nemesítési kísérle-

tek kudarcot vallottak, jelenleg a világon ez 
tekinthető a leghaté-
konyabb fegyvernek a 

nagyvárosi kutyapiszok 
elleni háborúban.
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