Kedves MPK tag barátunk,
Egyesületünk 2020. éves tevékenységéről az alábbiakban szeretnénk rövid összefoglalót adni:
Egyesületünknek hozzávetőlegesen 100 tagja van, az évek óta nem fizetőkkel együtt, így a tagrevíziót
ismételten le kell folytatni a pontosítás végett.
A világjárvány miatt a 2020. év eseményei a MPK életében sem a tervek szerint alakultak.
Előzetesen elkészítettük ugyan a programtervet, de folyamatosan változtatásokra és rendezvény
lemondásokra, átszervezésekre kényszerültünk.
Az első rendezvényt, egy tenyészszemlét május 30.-án tudtuk megrendezni, majd július 4.-én
találtunk időpontot az első Speciál CAC kiállításunkra, tenyészszemlével egybekötve.
A nyárra tervezett nemzetközi találkozó is sajnálatos módon elmaradt, szeptember 26-27.-én sikerült
a két napos Klubkiállítást megrendezni, de sajnos a helyzetből adódóan külföldi vendégek nélkül.
Október 25.-én még megrendezésre került egy tenyészszemle, de a hagyományos Márton napi
évzáró is a járványhelyzet áldozata lett.
Mindazonáltal a tavasszal kiírt általános iskolai pályázatot sikeresen lebonyolítottuk, mind az
irodalmi, mind a képzőművészeti pályázatra nagy számú pályamű érkezett az egész országból.
Az eredményhirdetés sajnos itt is csak online történhetett.
Elkészítettük az 2020. éves évkönyvet, melyben a nyertes pályaműveket szerepeltettük.
A Nébih elvégezte a szervezet működésének átfogó ellenőrzését, mely során nem merült fel kifogás
szakmai és adminisztratív tevékenységünkkel szemben.
Az Egyesület alapításának és Elismert Tenyésztő Szervezetkénti működésének 20 éves évfordulója
alkalmából NEA pályázatot nyújtottunk be, melyet 100% támogatással, 585 000 Ft összegben el is
nyertünk. Az összeg nagyobbrészt az évkönyv, egyebekben pedig más működési költségek, könyvelés,
irodaszer, serlegek-rozetták, stb beszerzésére került felhasználásra.
A pályázat elszámolása rendben megtörtént.
Az SZJA 1% nyilatkozatok által 188 003 Ft –ot utalt a NAV számlánkra. Ezt az összeget működési
költségre lehetett felhasználni, melyről az elszámolás és bevallás rendben elkészült.
Kiállításainkon 105 kutya bírálatára került sor.
A Tenyészszemléken 16 kutya került minősítésre.

Az év során mintegy 200 származási lap került kiadásra.
A Tenyésztési Program módosítása a változó környezeti feltételek miatt szükségessé vált. A
változtatásokat a Tenyésztési Tanács kidolgozta, és felterjesztette a Tenyésztési Hatósághoz, melyet
az határozatával elfogadott, és megerősített.
Mivel a pandémia miatt 2021. elején nem volt lehetőség, így a vonatkozó jogszabályok alapján az
elkészült mérlegbeszámoló beadásra került Fővárosi Törvényszékre közgyűlési szavazás nélkül,
melyet a következő közgyűlésen kell utólagosan megtenni.
Összességében a pandémia által okozott nehézségeket leszámítva eredményes évet zártunk, sikerült
az esetenként adódó lehetőséget kihasználni a közösség megtartó rendezvényekre, és a
tenyészkutyák minősítésére.
Külön köszönjük támogató tagjainknak az anyagi hozzájárulást, amellyel segítik az egyesület
munkáját!
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