
 

 

 
Beszámoló az Egyesület 2019. éves tevékenységéről. 

 
Jelen beszámoló a pandémiás helyzet miatt 2020 májusban elmaradt közgyűlés számára 

készült. 

 

Egyesületünknek jelenleg közel 100 tagja van, közöttük 41 kennel tulajdonos, melyek közül  

1 Kétszeres Aranykoszorús,  5 Aranykoszorús, 2 Ezüstkoszorús, és 2 Bronzkoszorús 

mestertenyészet. 

 

Rendezvényeink sikeresen lezajlottak, melyekről rendszeresen beszámoltunk tagjainknak 

online platformjainkon, valamint időnként az országos médiában is. 

 

Minősítő rendezvényeink a következők voltak:  

- január 26. Nagytarcsa, Tenyészszemle. 

- március 15. Monor, Speciál CAC és Tenyészszemle. 

- május 4. Vasad, Tenyészszemle és Terelési képességvizsga 

- június 10. Komárom CACIB-on Pünkösd Kupa Speciál CAC és Tenyészszemle 

- július 6-7 Nemzetközi Pumi Találkozó, Tápiószentmárton. A rendezvény nagy sikerrel 

zárult, szép számú külföldi és hazai résztvevővel.  

Események: Dupla Klubkiállítás, Speciál CAC Kiállítás, II.Pumi Open Agility Kupa, I. Pumi 

Puller Kupa, Tenyészszemle 

- augusztus 17. Devecser, Tenyészszemle 

- szeptember 14. Hortobágy Speciál CAC, Tenyészszemle  

- október 12.  - május 4. Vasad, Tenyészszemle és Terelési képességvizsga 

- november 9. Tápiószentmárton, Márton Napi Speciál CAC és Tenyészszemle 

 

A munka és  sport vonatkozásában tagjaink lakóhelyük körzetében gondoskodnak kutyájuk 

képzéséről,  sportos foglalkoztatásáról, a terelés tanítása szervezett formában a vasadi 

terelőkutyás központban zajlik, több rendszeres és alkalmi pumi résztvevővel.  

 

Több alkalommal képviselték tagjaink egyesületünket és a fajtát az Agrárminisztérium 

Hungaricum kiállító helyén különféle rendezvényeken országszerte.  

 

Közreműködtünk a Hungarikumokat bemutató film pumis epizódjának elkészítésében. 

 

A MEOESZ részéről 200.000 Ft céltámogatást kaptunk a nemzetközi találkozó 

lebonyolításához, mely felhasználásra és elszámolásra került.  

 

Az adó 1% -ból befolyt  179 620 Ft összeget cél szerinti tevékenységünkre fordítottuk, ezúton 

is köszönjük ! 

 

Első alkalommal megjelentettük a Pumi Évkönyvet, mely egy igen színvonalas kiadvány 



 

 

formájában tartalmazott információkat a fajta származásától, tartásán keresztül a statisztikai 

adatok elemzéséig.  

 

Tenyészszemlén 37 kutya került minősítésre, 202 kutya került törzskönyvezésre, az áthúzódó 

hatás kizárása után az évben ténylegesen született kutyák száma 181, amely továbbra is 

emelkedést mutat az előző évekhez viszonyítva.  

 

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! 

 

Budapest, 2020. szeptember 27.  
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Magyar Pumi Klub 

 

 

 

 

 


