
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hova állnak a 
"belgák"? 
 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazóbázisa és esetleges 

parlamentbe jutásának hatása a mandátumkiosztásra 

 

Jelen tanulmány a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazóinak társadalmi és politikai 

hátterét, választási preferenciáit vizsgálja, valamint azt, hogy a párt milyen hatással 

lehet az 2022. április 3-i országgyűlési választások eredményére. 
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Összefoglaló 

 

Az MKKP szavazóinak elsöprő többsége kormányváltást akaró, a kormányhoz 

képest inkább az ellenzékhez közelebb álló szavazó (a Mi Hazánkkal ellentétben). 

60 százalékuk kormányváltást akar, és csak minden ötödik szavazójuk szeretné, 

ha maradna a jelenlegi kormány. A kutyapárti szavazók között több, mint kétszer 

annyian választanák Márki-Zay Pétert miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort.  

Indulásuk nemcsak ezért hozza nehezebb helyzetbe a közös ellenzéki listát, 

hanem azért is, mert ha bejutnak a parlamentbe, akkor a hatpárti koalíciónak 4-

5 százalékpontos szavazattöbbséget kell szereznie a kormányzáshoz szükséges 

abszolút mandátumtöbbség kialakításához. Ha az MKKP nem jut be, akkor 3 

százalékpontos előny is elég lehet a 21 mandátumkalkulátora szerint. Ha bejutna 

az MKKP, akkor az ellenzék és a kormány is várhatóan 2-2-vel kevesebb 

mandátumot kapna, így természetesen a Fidesz kormányalakítását is nehezebbé 

tehetik, akár olyan helyzet is előállhat, hogy Kovács Gergely pártja lenne a 

mérleg nyelve.   

Ugyanakkor az elemzésünk szerint valószínűbb, hogy az MKKP nem fog bejutni a 

parlamentbe.  

- A közvélemény-kutatások átlagosan 3 százalékos támogatottságot mérnek 

a pártnak, és ebben a tartományban a hibahatár már jóval kisebb, 

különösen, ha az intézetek átlagát vesszük alapul. 

- A várható parlamenti eredmény azonban legalább annyira a mozgósításon 

múlik, márpedig a kutatásunk szerint az MKKP támogatói jóval kisebb 

arányban mondják biztosnak a részvételüket, mint a kormány és az 

ellenzék hívei. A biztos résztvevők között minden mérés szerint rosszabbul 

állnak, mint a teljes mintában.  

- Ráadásul 27 helyen nem állítanak jelöltet, márpedig jelölt nélkül a korábbi 

tapasztalatok szerint a listás támogatottság is alacsonyabb szokott lenni.  

 

Elemzés 

 

Az elemzést országos közvélemény-kutatási adatokon végeztük, melynek 

adatfelvétele az Iránytű Intézet által 2021 októberben, novemberben és 
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decemberben történt. Az összevont teljes adatbázis 5000 elemű, ebből 246 fő MKKP-

szavazó.  

Az MKKP-szavazók között jóval kevesebb az alapfokú végzettségű (25 százalék), mint 

a teljes népességben (42 százalék). Nagyon kevés közöttük viszont a 65 év feletti, 

minössze 6 százalék, ellenben felülreprezentáltak a két legfiatalabb korosztályban, 

összesen 66 százalékuk 18-39 éves, míg ez a teljes népességben 33 százalék. Végül a 

kutyapártiak között nagyobb arányban fordulnak elő budapesti szavazók (25 

százalék), mint a teljes népességben (17 százalék). 

Ami az időbeli tendenciát illeti, kisebb visszaesés után 2021 második fele óta enyhe 

növekedésnek indult a párt támogatottsága, a Tóka Gábor által szerkesztett Vox 

Populi összesítése szerint a pártválasztók között 3%-on álltak 2022 februárjában. 

Mivel ebben a tartományban jóval kisebb a hibahatár, ezért jelenleg kevés esélyük 

van a parlamentbe jutásra.  

 

Annál is inkább, mert a mozgósítással lehetnek problémái. Lassan jöttek nekik össze 

elegendő választókerületben az aláírások, főként a vidéki oevk-kban, illetve 

támogatóik kisebb arányban mondják biztosra a részvételüket (53 százalékuk), mint 

a kormány (79 százalék) és a közös ellenzéki lista (87 százalék) szavazói. Emiatt 

minden mérésben rosszabbul állnak a biztos választási résztvevők között, mint a 

teljes népességben. Szintén nem növeli az esélyüket, hogy csak 79 körzetben van 

jelöltjük - márpedig a korábbi tapasztalatok alapján ilyen körzetekben a listás 

eredmény is alacsonyabb szokott lenni.  

https://telex.hu/valasztas-2022/2022/02/21/ketfarku-kutyapart-meg-30-keruletben-hianyzik-az-alairas-az-orszagos-listaallitashoz
https://telex.hu/valasztas-2022/2022/02/21/ketfarku-kutyapart-meg-30-keruletben-hianyzik-az-alairas-az-orszagos-listaallitashoz
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A kutatások során azt a kérdést is feltették, hogy mindent egybevetve inkább 

kormányváltást szeretnének a válaszadók, vagy hogy maradjon a jelenlegi kormány. 

Azok közül, akik a Kétfarkú Kutyapártra szavaznának, 61 százalék válaszolt úgy, hogy 

inkább kormányváltást szeretne, 22 százalék pedig, hogy maradjon a jelenlegi 

kormány. 

 

2019-2020-ban még magasabb volt a párt szavazói között a kormányváltást akarók 

aránya: az Iránytű 2019 októberi és 2020 februári, júniusi összevont adatai alapján 

75 százalékuk szeretett volna inkább kormányváltást, és jóval alacsonyabb volt a 

bizonytalanok aránya a kérdésben, 4 százalék mondta csak, hogy nem tudja/nem 

válaszol, szemben a mostani 17 százalékkal. 

Arra a kérdésre, hogy kit látnának inkább miniszterelnökként a választásokat 

követően, 20 százalék Orbán Viktort válaszolta, 44 százalék  pedig Márki-Zay Pétert 

(szintén 2021 október-decemberi adatok alapján). Azonban 25 százalék egyiküket 

sem látná szívesen, a kormányváltást akarók között is van elutasítottsága Márki-

Zaynak. 
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Összességében tehát az MKKP jelöltjei és listája sokkal nagyobb mértékben vonz 

magához kormányellenes érzelmű szavazókat, mint kormánypártit. Indulásuk az 

ellenzéket hozza nehezebb helyzetbe. A Mi Hazánk esetében nem volt ilyen 

egyértelmű összefüggés.  

 

Mandátumszámok alakulása 

 

Végül azt is megvizsgáljuk, hogy az MKKP esetleges parlamentbe jutása hogyan 

befolyásolná az ellenzék és a Fidesz közötti mandátumkiosztást, és így a 

kormányalakítási esélyeket.  

Ha az MKKP nem kerül be, és csak “kétpárti” parlament lesz (tehát csak a Fidesz és 

az ellenzéki közös lista jut be), akkor a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátora 

szerint az ellenzéki listának körülbelül 3 százalékpontos fölénye esetén várható 

ellenzéki abszolút többség, tehát kormányváltás. Ha csak 2 százalékpontos a fölény, 

akkor valószínűbb, hogy a Fidesznek lesz legalább 100 képviselője. Ha viszont az 

MKKP is bejut, akkor neki is járni fog legalább 4 mandátum, így az ellenzéknek 

nagyobb fölényre lenne szüksége az abszolút többséghez. Az ellenzéki abszolút 

többséghez így már 4-5 százalékpontos országos szavazatelőny kellene. A Fidesz 

kormányalakításhoz szükséges szavazattöbbsége az MKKP bejutásával minimálisan 

nehezülne: 2-3 százalékpontos vereség helyett így már 1-2 százalékpontos vereség 

férne csak bele.  Tehát ebben az esetben Orbán Viktornak akkor lenne meg a 100 

képviselője, ha a Fidesz országos szavazataránya meghaladná az ellenzékét, egyenlő 

http://mandatumkalkulator.21kutatokozpont.hu/
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lenne vele, vagy akár egy-két százalékponttal lenne kevesebb. Ha az ellenzék előnye 

2-3 százalékpont lenne, akkor egyik oldalnak sem lenne abszolút többsége, és az 

MKKP lehetne a mérleg nyelve. Ha viszont az ellenzék fölénye 4-5 százalékpontos, 

vagy annál is nagyobb lenne, akkor Márki-Zay Péter lehetne a következő 

miniszterelnök (ez a Mi Hazánk bejutása esetén csak minimum 5 százalékpontos 

ellenzéki fölény mellett történne így).  

A Kutyapárt maga is többször buzdított szavazatmegosztásra, és eleve csak 79 helyen 

állítanak jelöltet, így hasonló népszerűség esetén is kevesebb töredékszavazatra 

számíthat, mint például a Mi Hazánk. Ez alapján, ha egyáltalán bejut, akkor jóval 

valószínűbb, hogy 4 mandátuma lesz, mint hogy 5 vagy 6.  

Ha az MKKP nem 5, hanem 6 százalékkal jutna be a parlamentbe, akkor viszont a 

Fidesz már csak akkor tudna abszolút többséget szerezni, ha maximum 1 százalékkal 

lenne kisebb a szavazataránya, az ellenzéknek pedig csak 5-6 százalékos fölény 

mellett lenne abszolút többsége. Így általánosságban véve elmondható, hogy amíg 

csak 4 mandátumot szerez az MKKP, addig inkább az ellenzék helyzetét nehezíti meg, 

azonban, ha több mandátumot kap az MKKP, akkor minél magasabb országos 

szavazatarányra van szüksége mind az egyesült ellenzéknek, mind a Fidesznek ahhoz, 

hogy a kormányalakításhoz szükséges abszolút többséget megszerezzék. A fenti 

számítás alapja az, hogy ha az MKKP 4 listás mandátumot szerez (átlépve az 5 

százalékos küszöböt), akkor a Fidesz és az egyesült ellenzék egyaránt 2-2 

mandátummal kap kevesebbet ahhoz képest, mintha az MKKP nem jutna be. Ha pedig 

az MKKP 5 mandátummal lépi át a parlamenti küszöböt, akkor a vagy az ellenzék kap 

hárommal kevesebbet és a Fidesz kettővel, vagy éppen fordítva. Tíz szimulációban 

hatban az ellenzék, négyben a Fidesz lenne szegényebb három mandátummal.  
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