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MKKP SEGÍTŐ OKOSÍTÓ ÉS SZÉPÍTŐ DOKUMENTUMOK

 
MIÉRT A KUTYAPÁRT? 2022 

? MIÉRT INDULUNK – MIT CSINÁLUNK – MIT CSINÁLNÁNK ? 

________________________________ 
 

HA ÉRVELNED KELL ÉS ÉPP NINCS NÁLAD A KOVÁCS GERGŐ ÖSSZES, SEGÍTÜNK!  

EZ NEM UTASÍTÁS, EGY RÖVID ÉRVKÉSZLET AMIT HA SZERETNÉL, HASZNÁLSZ, HA 

NEM, AKKOR NEM. 

 

1) MIÉRT INDULUNK ? 
 

1. Azért indulunk a választáson, mert szeretnénk képviselőket küldeni a Parlamentbe, 

hogy ők változásokat érjenek el országos szinten is. A Parlamentbe jutásra most van is reális 

esélyünk. Számunkra a listás szavazatok a fontosabbak, ha listán elérünk 5 százalékot, akkor 

lesznek képviselőink. Ehhez azonban 71 egyéni jelöltünknek össze kell szednünk az 

aláírásokat. 

 

2. Az Országgyűlésben semmiféleképpen nem működünk majd együtt a Fidesszel, 

képviselőink nem szavazzák meg Orbán Viktor miniszterelnökségét. Az ellenzéki pártokkal 

bizonyos keretek közt együtt tudunk majd dolgozni, különös tekintettel arra, hogy ha 

támogatják a küldetéseinkben vállalt céljainkat (például az átláthatósággal, személyes 

felelősséggel és a közbeszerzési rendszer átalakításával kapcsolatos javaslatainkat.  

 

3. Miért nem az összefogással együtt indulunk? A felmérések szerint a szavazóink 

többsége nem szavazna az ellenzékre, így ha nem indulnánk a választáson elvesznének ezek a 

szavazatok. Hasonlóképpen történt volna, ha összefogtunk volna az ellenzékkel, nyilván a 

szavazóink nagy része elpártolt volna tőlünk, ha együtt indultunk volna például az MSZP-vel. 

Az előválasztáson azért nem vettünk részt, mert egyrészt nem is kerestek minket ezzel, 

másrészt más pártok frakcióiba kellett volna jelentkeznie a képviselőinknek.  

 

 

4.  Miért a Kutyapárt listájára leadott szavazat a legértékesebb a kormányváltás 

szempontjából?  
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Amikor elérjük az 5%-ot a listán és pár képviselőnk bekerül az országos listáról Parlamentbe, 

akkor legalább hárommal kevesebb fideszes kerül be a listájukról, és legalább öttel több 

kormányváltást akaró képviselő lesz az Országgyűlésben. Választási matematikusok 

kiszámolták, hogy bejutásra esélyes kispártokra leadott szavazat jóval többet ér, mint a 

biztosan bejutó listákra adott szavazat. Ugyanennek az ellenkezője is igaz az egyéni jelöltekre 

leadott szavazatok kapcsán.   

 

 

2) MIT CSINÁLUNK ? 
 

Nekünk fontos, hogy minél több embernek adjunk lehetőséget bekapcsolódni 

a széles értelemben vett közéletbe. Ezért nem spóroljuk meg a helyi 

közösségek megszervezését és azt, hogy a tenni akaró civileknek hátteret, 

fórumot és forrásokat adjunk ahhoz, hogy tehessenek valamit az országért. Ha 

már a nagypolitikával úgyse nagyon akarnak mit kezdeni. 

 

Városfelújítás:  

Országosan kétezerhuszonkettő  buszmegállót újítottunk fel vagy épitettünk oda, ahol addig 

semmi nem volt. Van, ahova többször is. 

Továbbá 4378483 vicces táblát, és csikkszavazót tettünk ki, és 63634872949öö padot 

újítottunk fel, betömtünk egy csomó kátyút és viccesebbé tettünk egy csomó lerohadt 

dolgot.  

Módszereink működnek, az akcióink hatására a felelősök hirtelen megjavitottak mindent, 

amit addig valahogy nem vettek észre.  

 

Social club: 

Az MKKP embervédő csoportja adományt gyűjt és oszt. A pandémia első hullámában több 

száz passzivista főzött, szállított, szaladgált gyógyszerért a szervezésünkben.  

Nemrég átvettük a 2017 óta működő Szabadfogas mozgalmat és koordináljuk a sok sok 

jószándékú ember hideg elleni harcát.  

 

Zöld Kutya: 

Ültetünk, harcolunk a jó minőségű szemétért, állatmenhelyeknek segítünk, ilyesmi. Itt nem 

határolódik el markánsan a világoszöld, a sötétzöld és a növénybűnöző vonal.  Speciális eset 

az MKKP túra csoport, akik városfelújítanak és zöldülnek egyszerre: természetjárás közben 

megcsinálgatnak egy egy hidat, lépcsőt, vagy amit épp kell.   

 

Népfőiskola: 

Évek óta ingyenes tanfolyamok tömegét szervezzük az ívheggesztésztől, a közgazdaságig.. 

https://qubit.hu/2018/03/28/egy-magyar-matematikus-kiszamolta-mennyit-er-a-szavazatod-a-valasztason
https://qubit.hu/2018/03/28/egy-magyar-matematikus-kiszamolta-mennyit-er-a-szavazatod-a-valasztason
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Jelentkeznek hozzánk akik valamilyen tudásukat szivesen átadják, mi pedig megszervezzük a 

képzéseket. 

 

Nagypolitika: 

-Beleálltunk minden gyűlölet kampányba, bárkit kellett volna  épp utálni.  

-Hisszük, hogy az eddig szervezett 4 békementetünk is sokat segített abban, hogy ne legyünk 

teljesen idegroncsok a kormányunk miatt.  

-A 2017-es zuglói időközi választáson 7%-ot kaptunk, 2018-ban a fideszes Mészáros Lászlóval 

szemben a mi Mészáros Lászlónk 11%-ot Felcsúton. 

-2018-ban nulla forintból elindultunk az országgyűlési választáson és 1,79%-ot értünk el, 

azóta kapunk párttámogatást, évi 60 milliót.  

-Amióta közpénzt kapunk,  nagy részét megpályáztatjuk a Rózsa Sándor Népi 

Közpénztékozló Alap pályázatokon és a ti ötleteitekre költjük önreklámozás vagy a haverok 

számlagyárai helyett. A többi pénzt pedig főként városfelújítási akciójra költjük. 

-2019-ben az Ep választáson és az önkormányzati választáson indultunk. Az utóbbin több 

kutyapártos be is érkezett és képviselő, alpolgármester, vagy független polgármester lett. 

-2021-ben a NO Fudan konzultáción egyedül gyűjtöttünk annyi aláirást, mint az összes többi 

ellenzéki párt és sikerült elérni, hogy országos népszavazás legyen a témában.  

-Kétszer álltunk be eddig nem kutyapártos jelölt mellé. Mindketten nyertek. Baranyi 

Krisztina polgármester lett Ferencvárosban, Hadházy Ákos pedig az előválasztást nyerte meg 

Zuglóban Tóth Csaba helyett, aki valószínüleg nem ló… 

 

Önkormányzati munka, helyi politika 

 

Budapest II., Juhász Veronika - önkormányzati képviselő 
 

● Megakadályozta a képviselők fizetés halmozását a frakcióvezetők átláthatatlan és hiányos 

előterjesztésével szemben (mivel a történetnek még nincs vége, Gorillával zsarol). Egyéb, hasonló 

“vétók” révén megvalósítja a Kutyapárt helyi “Elértük, hogy ne csinálják meg” programot, pl. az 

egyszereplős közbeszerzési keretmegállapodásoktól és a Kbt. 115-ös, meghívásos eljárásoktól való 

visszalépés kieszközölésével. 

● Javaslatára a hajléktalanság helyzetének + kapcsolódó jó gyakorlatok felmérésére 

pályázatot írt ki az Önkormányzat , szakmai iránymutatása mentén. 

● Ez a minimum program - előterjesztését megszavazta a testület, egyedüli kapcsolattartó a 

K-Monitorral, további, cégek átláthatóságára vonatkozó intézkedéseket eszközölt ki (amire az 

előterjesztés önmagában nem mutatkozott elégnek, folyamatos feladatot igényel az átláthatósági 

fejlesztések további eszközölése). 

 

Budapest IX., Dada Suzi - kulturális alpolgármester 
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● Teljesen átalakította a kerületi pályázati rendszert, és olyan “újításokat” is bevezetett, mint 

szempontrendszer és szakmai ellenőrzés.   

● Két olyan pályázatot dolgozott ki a kortárs művészeknek (plakát-,és public art pályázat) és 

végigharcolta, hogy a döntéshozás nem politikai, hanem szakmai alapon történjen.  

● Az önkormányzati vagyon felett szigorúan őrködik, számos túlárazott és felesleges 

szerződést felbontott, ellenőrite és újratárgyalta a kiüresedett együttműködéseket. 

● A közösségi terek szinte mind eltűntek a fővárosban, megszűnt például a Tűzraktér vagy a 

Müszi. Suzi kezdeményezésére és irányítása alatt minimális költségből felújították és megnyitották 

mindenki számára a Konnektor Művészeti Inkubátorházat. 

● Állatbarát önkormányzat: pár ezer forint és egy kis szakmai munka kellett és megnyíltak az 

önkormányzati munkahelyek és az ügyfélszolgálatok a házikedvencek előtt. (Sajnos a T-rex-ek még 

most sem mehetnek be!) 

● A covid kezdetén az ország legnagyobb és leggyorsabban összerakott önkéntes segítő 

hálózatát hozta létre akik segítették az időseket a bevásárlásban. 

● Amikor minden önkormányzat kulturális helyeket zár be, Suzi lehetőséget látott egy óriási 

kihasználatlan térben és megnyitott még egy hiánypótló intézményt, a Bakát Bunkert, szintén 

minimál költséggel. Már a legnagyobb kortárs művészeti intézmények is szeretnének ott 

megjelenni.  

 

Budapest XII., Kovács Gergely - önkormányzati képviselő 
 

● A képviselőségének a kezdetén azonnal megszünteti a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 

Bizottságot ahol alanyi jogon elnöki címet kapott. A bizottságnak semmi értelme nem volt, hiszen a 

NAV nem vizsgálja, hogy az önkormányzati képviselők  vagyonnyilatkozataiba beírt adatok valósak-

e. A bizottság évente egyszer ülésezett, ami alapján Gergő órabére 57.600.000 forint lett volna. 

Havonta 160.000 forintot keresett volna a teljesen értelmetlen bizottság elnökeként, a tagok pedig 

80.000 forintot. 

● Sikerült elmélyedni Pokorni Zoltánék közbeszerzéseiben, ami alapján látszik, hogy a 

közbeszerzések nagy része irányított, ugyanazok a cégek nyernek rendre évről évre, sőt ennél 

szomorúbb a helyzet, van olyan cég is, ami mögött nehéz mást látni, mint hogy konkrétan arra jött 

létre, hogy megnyerje a kerület közbeszerzéseit. 

● A covid elején 300 családnak segített a bevásárlással.  

 

Budapest XIV.,  Victora Zsolt - önkormányzati képviselő 
 

● Leleplezett egy a XIV. kerület által a kerület szívébe épített betongyárat, amit azzal 

a céllal létesítettek, hogy a kerületen belüli építkezéseknek gyártsa a betont. Kiderítette, 

hogy a gyár nem a a XIV. kerületbe gyárt alapanyagot, hanem a XIII kerületbe.   

● Jelenleg Zugló Átláthatósági tanácsnoka 

● Kerékpártárolók a zuglói közoktatási és szociális intézmányek előtt 
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3) MIT CSINÁLNÁNK ? 
 

Küldetés: 

 

Sokan mindenhez is értenek. Mi pár dologhoz, de abban valós változásokat tudunk elérni.  

Vállaljuk, hogy ezekért a célokért küzdünk majd a Parlamentben. Képviselőink főként 

ezekben a témákban szólalnak fel, ilyen irányú törvényjavaslatokat nyújtanak be. A kampány 

során ezek a program témákat kommunikáljuk proaktívan.  

 

Csak olyan dolgot vállalunk ami: 

 

kapcsolódik eddigi tevékenységünkhöz,  

szakmai kompetenciával rendelkezünk,  

nem jelent közvetlen költségvetési kiadást, 

csak mi jelenítjük meg,. 

 

 

1) Tiszta közbeszerzési rendszer (civil szervezetekkel való egyeztetés alatt) 

 

2) Átláthatóság és felelősség az állami döntéseknél 

 

3) Részvételiség a demokratikus döntéshozatalban 

 

4) Erdők védelme, erdősítés (civil szervezetekkel való egyeztetés alatt) 

 

5) Marihuána legalizáció (civil szervezetekkel való egyeztetés alatt) 

 

 

Irányok 

 

A párt eddigi tevékenyégéből és szellemiségéből következő alapállításokat egyes témákban 

megfogalmaztuk, hogy nyilvánvaló legyen mindenkinek. Kimondva kimondatlanul eddig is 

ezeket képviseltük. A nyilvánosságban már elhangzottak félkomoly vagy vicces 

kijelentéseink a témában politikai éllel.  Képviselőink ilyen irányú törvényeket támogatnak 

majd a Parlamentben. Természetesen más dolgokat is tudunk támogatni majd, de ezeket 

biztosan.  Ezeket az alapmondásokat a proaktívan nem kommunikáljuk, de az aláírásgyűjtők 

megkapják, és kérdésekre elmondjuk.  

 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kimondta: 

 

Az MKKP országgyűlési képviselői nem támogatják Orbán Viktor miniszterelnökségét.  

 

A kutyapárt az alábbi politikai alapvetéseket támogatja: 
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1. Korrupció felszámolása, az Európai Korrupcióellenes Ügyészséghez való 

csatlakozás.  

Támogatjuk a pártpolitikától mentes hazai korrupcióellenes intézményrendszer 

megerősítését . Az EU-s Korrupcióellenes Ügyészség eljárhasson az uniós költségvetést 

érintő bűncselekményekben. 

 

2. Közoktatás fejlesztése 

Akikre a következő nemzedéket, gyerekeinket bízzuk, fontosságukhoz méltó elismerést és 

szakmai szabadságot érdemelnek. Szakítsunk azzal a hagyománnyal, hogy 19. századi 

módszerekkel 20. századi tananyagot tömünk a 21. század gyermekeibe. 

 

3. Jogállam és a demokratikus intézményrendszer helyreállítása, csak jogállami 

módszerekkel.  

Partnerek leszünk a demokratikus jogállami rendszer újjáépítésében. Támogatjuk az 

intézményi függetlenséget és a jogbiztonság az erősítését. A kétharmados szabályok 

megváltoztatását csak minősített többséggel szavazzuk meg. 

 

4. Családon belüli erőszak felszámolására irányuló Isztambuli egyezmény életbe 

léptetése.  

A párkapcsolati és a gyermekek ellen irányuló erőszak felszámolását célzó isztambuli 

egyezményt érvénybe kell helyezni Magyaroszágon. Az áldozatsegítést a védett lakások 

rendszerével, bíróságfigyelő programokkal, valamint az intézmények közötti jelzőrendszer 

segítségével kell megerősíteni. 

 

5. Állami egészségügy fejlesztése. 

Az állami egészségügyi ellátás fejlesztésére, a szakdolgozók béremelésére, és a várólisták 

csökkentésére vonatkozó javaslatokat támogatjuk. 

 

6. Környezet-, természet- és állatvédelem erősítése. 

A temészet- és környezetkárosításra vonatkozó, és az állatvédelmi szabályok szigorítása. A 

környezetvédelmi minisztérium felállítása, és az  ellenőrző intézményrendszer 

megerősítése. 

 

7. A keleti nagyhatalmak nagyberuházásainak (Paks2, Fudan) leállítása. 

A keleti nagyhatalmak hiteléből finanszírozott gigaberházásokat le kell állítani, mert 

egyoldalú függést eredményeznek. 

 

8. Önkormányzatok megerősítése. 

Nagyobb önállóságot élvezzenek a települési önkormányzatok. Az elmúlt évtizedben elvont 

jogköreik és bevételeik visszaállítása adja meg az alapot a helyi önrendelkezés. 
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