
 

 

Kedves MPK tag barátunk,  

 

Egyesületünk 2016. éves tevékenységéről az alábbiakban szeretnénk rövid összefoglalót adni: 

Egyesületünknek jelenleg mintegy 85  tagja van, közöttük 45 kennel tulajdonos, melyek közül  1 

Arany- és kétszeres Ezüstkoszorús,  5 Aranykoszorús, 3 Ezüstkoszorús, és 2 Bronzkoszorús 

mestertenyészet. 

 

Rendezvényeink sikeresen lezajlottak, melyekről rendszeresen beszámoltunk tagjainknak online 

platformjainkon és a Kutya újság hasábjain is. 

 

- Hagyományos évnyitó rendezvényünk, a „Téli Pumi Kiállítás” és tenyészszemle a Fe-Ho-Va CACIB 

nemzetközi kiállítással egy időben került megrendezésre a Hungexpo-n február 20.-án. 

 -Június 11.-12.-én két napos, Dupla Klubkiállítást és tenyészszemlét rendeztünk Salföldön a 

Balatonfelvidéki Nemzeti park majorjában.  

-Július 30.-án az öt pásztorkutya klub közösen tartott speciál-illetve klubkiállítást a Duna-Tisza 

Egyesület által szervezett helyszínen, Bugacpusztán a Nemzeti Parkban, melyen   Speciál CAC 

kiállítással vettünk részt. 

- A kiállítási évadot záró rendezvényünk Pomázon került megrendezésre október 1.-én  

A fenti CAC és Klubkiállításokon Tenyészszemlére is sor került, valamint a Duna-Tisza Egyesület által 

szervezett rendezvényeken az általuk szervezett terelési képességvizsgán is rész vettek a klub tagjai. 

A CAC kiállításokon kívül még három önálló Tenyészszemle valamint Terelési  Képességvizsga is 

megrendezésre került.  

Kiállításainkon 120 kutya bírálatára került sor. 

A Tenyészszemléken 23 kutya került minősítésre. 

 

A tenyésztés számai rendkívüli mértékű emelkedés mutatnak, ami felívelő folytatása az előző évek 

számainak, mivel a 2013-ban törzskönyvezett 159 kutya után 2014-ben 198, 2015-ben 206, ebben az 

évben pedig 262 (!) származási lap került kiadásra. 

 



A rendeleti környezet változása által megkívánt és kötelezően előírt változtatásokat a Tenyésztési 

Tanács kidolgozta, és felterjesztette a Tenyésztési Hatósághoz. 

2016. június 17.-én a Hungaricum Bizottság felvette a pumit a Nemzeti Értéktárba, ezzel 

megkezdődött a felkészülés a Hungaricum minősítés elnyerésére. 

Összességében eredményes évet zártunk, amiért köszönet illeti tagjainkat, akik részvételükkel 

megtisztelték az eseményeket, reméljük,  a jövő évben lehetőség és szándék lesz még aktívabban 

részt venni a MPK munkájában, rendezvényein. 

Külön köszönjük támogató tagjainknak az anyagi hozzájárulást, amellyel segítik az egyesület 

munkáját! 

Reméljük, a következő évben is megtiszteli tagságával egyesületünket, ezért engedje meg, hogy 

emlékeztessük a tagsági díj hosszabbításának esedékességére! 

A tagdíj mértéke nem változott, azaz 2017 évben is 6.000Ft, valamint amennyiben a MEOESZ 

szolgáltatásait is igénybe kívánja venni, a Szövetségi Kártya 3.000Ft. 

Hosszabbítás esetén nem szükséges semmiféle adatlap kitöltése, csak az átutalási megbízáson kell 

feltüntetni az összeg rendeltetését. 

Bankszámlaszámunk: 

Magyar Pumi Klub 

MagNet Bank Közösségi Bank 

1062. Budapest, Andrássy út 98. 

IBAN : HU97 16200151-18511811-00000000 

A tagsági könyvet és a Szövetségi kártyát postafordultával megküldjük.  

 

Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánva: 

 

Budapest, 2016. december 10. 

 

 

Árkosi József 

Elnök 

Magyar Pumi Klub 

 

 


