
 

 

Kedves MPK tag barátunk,  

Egyesületünk 2021. éves tevékenységéről az alábbiakban szeretnénk rövid összefoglalót adni: 

Egyesületünk tagsága 130-140 főre nőtt, több új tenyészetet alapítottak, jelenleg a MPK-hoz tartozó 

tenyészetek száma 30. 

  

A világjárvány miatt a 2021. 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 félévben összesen egy tenyészszemle 

megtartására volt lehetőség, május 15.-én.  

Az első közösségi program a június 19.-én Vasadon rendezett nyílt puminap, majd június 26.-án első 

Dupla Speciál CAC kiállításunkra, tenyészszemlével egybekötve Bugacon került sor. 

A tervezett nemzetközi találkozó is jelentősen csúszott, végül augusztus 28-29.-én sikerült a két 

napos EUROPUMI találkozót megrendezni, de sajnos a helyzetből adódóan még mindig külföldi 

vendégek nélkül. Itt dupla CAC és dupla Klubkiállítás, valamint tenyészszemle rendezésére is 

lehetőség volt, nagy létszámmal, és érdeklődőkkel, Tápiószentmártonban.  

Október 23.-án még megrendezésre került egy tenyészszemle és nyílt terelő- és Puminap, amely 

rendkívül sikeres volt, közel 70 résztvevővel, már szabad rendezési körülmények között, Vasadon. 

A szakmai évet a hagyományos Márton napi évzáró rendezvény zárta november 13.-án a Kincsem 

Lovasparkban.  

Az év második felében számos alkalommal vettünk részt az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottság 

illetve a MEOESZ szervezésében különféle tömegrendezvényeken, mint például az „Ember és 

Természet” Kiállításon a fajta népszerűsítése érdekében.    

A Nébih ismételten elvégezte a szervezet működésének átfogó ellenőrzését, mely során nem merült 

fel kifogás szakmai és adminisztratív tevékenységünkkel szemben.  

NEA működési pályázatot nyújtottunk be, melyen 400 000 Ft támogatást nyertünk el. Az összeg 

nagyobbrészt a 2018.-ban kezdett DM vizsgálatok kontrollját is képező újabb kutatásra, egyebekben 

pedig más működési költségekre került felhasználásra.  

A pályázat elszámolása rendben megtörtént. 

Az SZJA 1% nyilatkozatok által 345 934 Ft –ot utalt a NAV számlánkra, ami örvendetesen majdnem 

kétszeres összeg az előző évihez képest. Ezt az összeget működési költségre lehetett felhasználni, 

melyről az elszámolás és bevallás rendben elkészült. 



Kiállításainkon 220 kutya bírálatára került sor. 

A Tenyészszemléken 24 kutya került minősítésre. 

 

Összességében a pandémia által okozott nehézségeket leszámítva eredményes évet zártunk, a 

második félévben már sikerült az adódó lehetőséget kihasználni a közösség megtartó 

rendezvényekre, és a tenyészkutyák minősítésére. 

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

munkáját! 

Budapest, 2022. május 28. 
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