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HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Tisztelt Tagtársak!

Az elnöki beköszönő megfogalmazásával, úgy 
érzem, nehéz helyzetben vagyok. A korona-
vírus-helyzet még mindig tart, a korlátozások, 
az éjszakai kijárási tilalom, a digitális távmunka 
és távolsági oktatás kényszerű korában élünk, 
zárva vannak az intézmények, a boltok, a 
botanikus kertek (az ELTE Füvészkert viszont 
kinyithatott), az állatkertek, egyszóval 
korlátozottak az emberi kontaktusok, ami 
igencsak megnehezíti egyesületünk munkáját.

Mi azonban hisszük, hogy egyszer vége lesz 
ennek a rossz „álomnak” és lélekben már 
készülünk arra, hogy egyszer csak lesz 
kiállításunk, klubnapunk, összejövetelünk és 
ezek megkoronázásaként az 50 éves jubileumi 
kiállításunk. És hogy mikor? Azt sajnos 
egyelőre nem tudjuk biztosra megmondani, de 
az emberi számítások szerint a szeptemberi 
kiállításunkat talán meg tudjuk tartani, és a 
jubileumi eseményeket is az ősz második felére 

Elnöki beköszönő

Közlemények

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesülete

éves az

i

2021/2.

2021-es Anisits-díjasaink:
HORVÁTH Ferenc és
RIGERSZKI Zoltán.
Pont 50 évesek ők is,
mint az egyesületünk.
Hihetetlen, hogy micsoda 
véletlenek vannak.



feladatra, akkor még nem sejtettem, hogy ez a 
kiadványszerkesztési feladat nagyságrendekkel 
nagyobb korábbi hasonló ténykedéseimnél. 
Szembesültem azzal a ténnyel, hogy a 
szerkesztett, több száz MB-os file-októl a 
számítógépem megnyekkent, belassult, és 
reakció ideje örökkévalóságnak tűnt két 
billentyű leütése között olyannyira, hogy a 
fejszét én LUKOCZKI Zoltán „fája” helyett 
inkább a számítógépembe vágtam volna bele. 
Mindezen  tor túra  egy  ú j  számí tógép 
vásárlásába „űzött”. A fizikai akadályok 
elhárultak és a labda most már tényleg az én 
térfelemen pattog, az íróktól többé-kevésbé 
megkaptam az anyagot .  Szabad időm 
függvényében szerkesztem jubileumi kiadvá-
nyunkat és közben folyamatosan tanulgatom a 
kiadványszerkesztés rejtelmeit, mert problé-
mák, akadályok folyamatosan előjönnek, 
amelyeken át kell vergődnöm magam. Ezek 
felsorolásszerűen a következő területek:

ź Képszerkesztés (régi képek feljavítása),

ź Vektorgrafika (digitalizált analóg képekből 
vektorgrafika készítése). Erre példa az 1971-
es alakuló közgyűlés bal oldalon látható 
képén az elnöki asztal felett látható logónk 
legelső ábrázolása, melyet ebből a képből 
rajzoltam meg vektorgrafikusan (lásd jobbra).

ź Szövegszerkesztés különböző formátu-
mokban, ezek ide-oda konvertálása, exportja-
importja lehetőleg a formázások megőrzé-
sével.

Lassító tényezők még a polgári foglalkozásom 
mellett az egyéb egyesületi vállalásaim is.

Mindent összevetve, egyszóval a mű alakulgat.

Dr. GYÚRÓ Zoltán

Az MKOE első 50 éve

Bevezető
Az MKOE vezetése engem kért fel arra, hogy foglaljam össze 
az egyesület eddigi történetét. A feladat első hallásra 
megijesztett, de egyszerre vonzott is. Megijesztett, mert 
tudtam, hogy az egyesületi élet dokumentáltsága az első 
éveket leszámítva egészen 1998-ig elég 
hiányos, vonzott, mert a nevemhez 
kapcsolódik az egyesület feltámasztása 
legalább 6 éves tetszhalott állapotából, 
ezért 1992-től már olykor, 1998-tól pedig 
egyre inkább személyes emlékeimre is 
támaszkodhatok.

...

Ezekkel a mondatokkal kezdi LUKOCZKI 
Zoltán az egyesület történeti munkáját. Nagy 
fába vágta a fejszéjét, de megcsinálta, 
megtaláltuk erre a megfelelő embert, más 
közülünk erre nem lett volna képes.

Most rajtam a sor, hogy mindezt formába 
öntsem. Amikor igent mondtam erre a 

Szerkesztés alatt
„Az MKOE első 50 éve”

A 2020. 10. 28-ai elnökségi ülésen kértük fel LUKOCZKI Zoltánt 
egyesületünk első 50 éves történetének megírására.

Az első kép egyesületünkről.
Egyesületünk 1971. április 3-án tartotta 
alakuló közgyűlését.
A képen első elnökünk, KERN Péter szólal fel.

Régi

Új

Bekarikázva az alkotáshoz 
szükséges segédeszközök.

Egy másik, kitűzőnkről szintén 
vektorgrafikusan lemásolt logónk, 

amely színezett és tövises.
Ez is 50 éves történelmünk része.
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Szép, új világ!?

A járványhelyzet minket is az internetes 
fellegekbe űzött, az online térben 

tartottuk elnökségi ülésünket, amelyen 
(ahogy nézem) sajnos a karikás szemek 

versenyét én nyertem (a szerk.).

A konferencia programok közül a 
Microsoft Skype programra esett 

választásunk, melyet mindenki a kellő 
tapasztalat hiánya ellenére, korosztálytól 
függetlenül könnyedén használni tudott.

A későbbiekre nézve, járványhelyzet ide 
vagy oda, a gyors, azonnali döntések, 

megbeszélések ideális terepe lehet a 
jövőben. Kiterjesztve pedig az egyesületi 

tagság egészére, a korábbi résztvételi 
adatokat ismerve, akár  egy közgyűlés is 

könnyedén lebonyolítható lehet.

Valóban ez lesz a szép, új világ?

Nem, mert az azonos érdeklődésűek és 
érdeklődésük tárgyai (jelen esetben a 

kaktuszok és a pozsgások) csak személyes, 
fizikai kontaktus (kézfogás, baráti ölelés, 

élő szó, tapizás [ezen a kaktuszsimogatást, 
növénytapizást értem]) révén adnak teljes 

értékű élményt, amelynek virtuális 
megfelelői (képek, videók nézegetése, leírt 

hozzászólások) csak silány hasonmásai, 
hasonérzései (legalább is szerintem).

1. Elnöki helyzetértékelés

A járvány kényszerítette ki ezt a kapcsolat-
teremtési módot. Ennek ellenére a feladatok 
szükségessé teszik, hogy az adott helyzetben az 
Egyesület működését és az ezzel kapcsolatos 
tennivalókat egyeztessük.

Emlékeztető
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

 elnökségi üléséről (2021. 03. 27)

Időpont: 2021. 03. 27. 11:00

Helyszín: az online tér

Jelen van:

ź HORVÁTH Ferenc elnök

ź DÁNIEL Judit elnökségi tag, gazdasági vezető

ź RIGERSZKI Zoltán elnökségi tag kiadványterjesztő, 

ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a Pozsgások szerkesztője

ź FÜLEKI József ellenőrző bizottsági elnök

ź JOKHEL Csaba érdi csoporttitkár, Kaktusz-Világ főszerkesztő

ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona ellenőrző bizottsági tag

ź LUKOCZKI Zoltán

ź SASVÁRI Ákos főtitkár, könyvtáros

2. A gazdasági vezető beszámolója

A 2020-as tervek és tények közötti szokatlanul 
nagyarányú különbség oka a járvány miatt 
kényszerből elmaradt programok és bevételek.
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  BEVÉTELEK 2020 terv  2020 tény  2021 terv 

 1 Kiállítás 4000000 2244800 3000000

 2 Helypénz 300000 225000 300000

 3 Tagdíj (K-V, 2020, 21) 1000000 1232000 1300000

 4 Tagdíj (Pozsgások, 2020 2. családtag esetén) 25000 30000 30000

 5 Magrendelés (+postázási díj) 500000 707413 800000

 6 KV előfiz nem tag 6000 0 0

 7 Adó 1%-a 400000 466722 400000

 8 Adomány, támogatás (Érd pályázat 2) 10000 150018 150000

 9 Kirándulás MKOE tag részére (Chrudim) 900000 0 1100000

 10 Pozsgások előfizetés  220000 263000 220000

 11 Pozsgások előfizetés (nem egyesületi tag,) 6000 6000 6000

 12 Régi kiadványok 150000 206593 150000

 13 Egyéb (bevétel) 375000 351000 2589000

 14 Postaköltség (bevétel) 60000 59960 80000

 15 Mappa 50000 34000 30000

 16 Egyszeri belépési díj (2020) 13000 9500 10000

 17 Banki kamat és/vagy átvezetés 0 50 0

  Összes bevétel 8015000 5986056 10165000

    

  KIADÁSOK 2020 terv  2020 tény  2021 terv 

 1 Nyomdai költség 1500000 1641532 2500000

 2 Kiadványszerkesztés 300000 210314 250000

 3 Bérleti díj 1000000 316500 400000

 4 Terembérlet (Füvészkert) 150000 129000 150000

 5 Postaköltség (kiadás) 750000 735665 850000

 6 Egyéb (kiadás) 900000 859952 400000

 7 Kirándulás busz 800000 0 800000

 8 Kirándulás szállás 600000 0 900000

 9 Kaktuszos karácsony 350000 0 400000

 10 Könyvelés 80000 60000 80000

 11 Eszközbeszerzés (laptop a KV főszerkesztőjének) 300000 291580 0

 12 Irodaszerek 50000 98535 100000

 13 OTP Bank kezelési költségek 85000 78607 85000

 14 Kiküldetés benzin 100000 0 100000

 15 Magrendelés 400000 406840 500000

 16 Tagsági díj (Dísznövény+DKG) 50000 50000 50000

 17 Könyvtár bővítés DKG Sonderheften 300000 17381 300000

 18 Támogatás (Érd. Önkorm., tanösvény) 0 190195 200000

 19 50 éves jubileumi rendezvények 2021 0 0 2100000

  Összes kiadás 7715000 5086101 10165000

  Eredmény:  899955 

3. Pozsgás Lapok

A 2020/2-es anyag részlegesen lektorálva már 
régen kész, a hátralévő munkát házon belül 
megoldjuk (HORVÁTH Ferenc, JOKHEL Csaba, 
dr. GYÚRÓ Zoltán). Feltétlenül szükséges a 
2021/2-es KV-al együtt postázni. Ezért 
dr. GYÚRÓ Zoltán elsőként a PL szerkesztését 
végzi.

4. 50 éves programok

ź Valószínűleg szeptemberre vagy még 
későbbre kell halasztani.

ź A jubileumi kiadvány példányszáma: 350 
(250 tagoknak és külföldi partnereknek, a 
többi  eladásra,  kemény kötésben). 
Szerencsés lenne, ha az elnökségi tagok 
bemutatkozó anyagát is tartalmazná.

ź DÁNIEL Judit kér árajánlatot a nyomdától.

ź Az emlékérem elkészült, DÁNIEL Judit 
megfelelő díszdobozt is talált.

5. Közgyűlés

ź RIGERSZKI Zoltán felhívja az Egyesület 
ügyvédjét, hogy az online közgyűlés 
érvényességének van-e jogi akadálya. Ez az 
átlagosnál is nagyobb jelentőséggel bír, 
miután tisztújító közgyűlés lesz. Jövő hét 
elején az eredményről tájékoztatja a 
vezetőséget. 

ź DÁNIEL Judit úgy tudja, a pandémia a 
megszűnése utáni 60. napig halasztó 
hatályú minden határidős kötelezettségnél.

6. Anisits-díj

Három jelölés érkezett. A javaslatok: FARAGÓ 
Judit, HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI Zoltán. 
Az Anisits-díj szabályzat nem tiltja a 
tisztségben lévő elnökségi tag kitüntetését egy 
2015-ös módosítás óta: "csak rendkívüli 
esetben és különös indokkal, a tisztségben 
kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők 
ki."

A szabályok szerint az Anisits-díjról az 
elnökség dönt, amely a gyakorlatban már 
hosszú ideje a demokratikusabb döntés 
érdekében kiegészült a nem választott 
tisztségviselők szavazataival kvázi szabállyá 
válva.

Az érintettek kivételével a szavazás során az 
Anisits-díjat HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI 
Zoltán kapja.

7. Kaktusz-Világ

JOKHEL Csaba tájékoztatása: a 2021 évi 2. 
Kaktusz-Világ lapszám április második felére 
várható. Az ez évi cikkek rendelkezésre állnak, 
de ez sok könyörgés eredménye, így hosszabb 
távon nem tartható. A jövő évi cikkek 
biztosításával kapcsolatban már most érzékel-
hető, hogy gondjaink lesznek.

8. Egyebek

ź HORVÁTH Ferencet megkereste az Magyar 
Orchidea Társaság (MOT), kérte, hogy a 
kiállításukra adjuk bérbe a sátrunkat. 
A vezetőség által javasolt bérleti díj: 
40 e Ft/3,5 nap, illetve 60 e Ft/5 nap, tételes 
listával, a felállítás JOKHEL Csaba, a bontás 
SASVÁRI Ákos jelenlétében.

ź PAULIK János magfelelős (e-mailben 
elküldött) tájékoztatója:

Idén a sok magrendelő között akadt 
jónéhány, akik csak a régi leértékelt 
magjainkra csaptak le, úgyhogy sikeresnek 
látom a dupla mennyiségben, illetve a 
csökkentett  áron árult  régi  tételek 
kiszórását. Már most látszik hogy lénye-
gesen kevesebb mag fog megmaradni, amit 
jövőre ajándékként oszthatunk szét.

Mint mindig, most is az új magok fogytak a 
legjobban. (Lithops-ot szerintem korlátlan 
mennyiségben el tudnánk adni, csak legyen 
egy mazohista, aki kiporciózza az apró 
magocskákat.)

Jövőre is így kell csináljuk, hogy a magok 
megérkezése után előre kiporciózzuk őket. 
Sokkal jobban lehet vele haladni. És sajnos 
még így is több mint egy hónapos 
várakozási időt kellett néhány rendelőnek 
várnia.

50 éves évfordulónk emlékérme viivi



  BEVÉTELEK 2020 terv  2020 tény  2021 terv 

 1 Kiállítás 4000000 2244800 3000000

 2 Helypénz 300000 225000 300000

 3 Tagdíj (K-V, 2020, 21) 1000000 1232000 1300000

 4 Tagdíj (Pozsgások, 2020 2. családtag esetén) 25000 30000 30000

 5 Magrendelés (+postázási díj) 500000 707413 800000

 6 KV előfiz nem tag 6000 0 0

 7 Adó 1%-a 400000 466722 400000

 8 Adomány, támogatás (Érd pályázat 2) 10000 150018 150000

 9 Kirándulás MKOE tag részére (Chrudim) 900000 0 1100000

 10 Pozsgások előfizetés  220000 263000 220000

 11 Pozsgások előfizetés (nem egyesületi tag,) 6000 6000 6000

 12 Régi kiadványok 150000 206593 150000

 13 Egyéb (bevétel) 375000 351000 2589000

 14 Postaköltség (bevétel) 60000 59960 80000

 15 Mappa 50000 34000 30000

 16 Egyszeri belépési díj (2020) 13000 9500 10000

 17 Banki kamat és/vagy átvezetés 0 50 0

  Összes bevétel 8015000 5986056 10165000

    

  KIADÁSOK 2020 terv  2020 tény  2021 terv 

 1 Nyomdai költség 1500000 1641532 2500000

 2 Kiadványszerkesztés 300000 210314 250000

 3 Bérleti díj 1000000 316500 400000

 4 Terembérlet (Füvészkert) 150000 129000 150000

 5 Postaköltség (kiadás) 750000 735665 850000

 6 Egyéb (kiadás) 900000 859952 400000

 7 Kirándulás busz 800000 0 800000

 8 Kirándulás szállás 600000 0 900000

 9 Kaktuszos karácsony 350000 0 400000

 10 Könyvelés 80000 60000 80000

 11 Eszközbeszerzés (laptop a KV főszerkesztőjének) 300000 291580 0

 12 Irodaszerek 50000 98535 100000

 13 OTP Bank kezelési költségek 85000 78607 85000

 14 Kiküldetés benzin 100000 0 100000

 15 Magrendelés 400000 406840 500000

 16 Tagsági díj (Dísznövény+DKG) 50000 50000 50000

 17 Könyvtár bővítés DKG Sonderheften 300000 17381 300000

 18 Támogatás (Érd. Önkorm., tanösvény) 0 190195 200000

 19 50 éves jubileumi rendezvények 2021 0 0 2100000

  Összes kiadás 7715000 5086101 10165000

  Eredmény:  899955 

3. Pozsgás Lapok

A 2020/2-es anyag részlegesen lektorálva már 
régen kész, a hátralévő munkát házon belül 
megoldjuk (HORVÁTH Ferenc, JOKHEL Csaba, 
dr. GYÚRÓ Zoltán). Feltétlenül szükséges a 
2021/2-es KV-al együtt postázni. Ezért 
dr. GYÚRÓ Zoltán elsőként a PL szerkesztését 
végzi.

4. 50 éves programok
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bemutatkozó anyagát is tartalmazná.
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5. Közgyűlés
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ügyvédjét, hogy az online közgyűlés 
érvényességének van-e jogi akadálya. Ez az 
átlagosnál is nagyobb jelentőséggel bír, 
miután tisztújító közgyűlés lesz. Jövő hét 
elején az eredményről tájékoztatja a 
vezetőséget. 

ź DÁNIEL Judit úgy tudja, a pandémia a 
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6. Anisits-díj

Három jelölés érkezett. A javaslatok: FARAGÓ 
Judit, HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI Zoltán. 
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kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők 
ki."
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tisztségviselők szavazataival kvázi szabállyá 
válva.

Az érintettek kivételével a szavazás során az 
Anisits-díjat HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI 
Zoltán kapja.

7. Kaktusz-Világ
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várható. Az ez évi cikkek rendelkezésre állnak, 
de ez sok könyörgés eredménye, így hosszabb 
távon nem tartható. A jövő évi cikkek 
biztosításával kapcsolatban már most érzékel-
hető, hogy gondjaink lesznek.

8. Egyebek

ź HORVÁTH Ferencet megkereste az Magyar 
Orchidea Társaság (MOT), kérte, hogy a 
kiállításukra adjuk bérbe a sátrunkat. 
A vezetőség által javasolt bérleti díj: 
40 e Ft/3,5 nap, illetve 60 e Ft/5 nap, tételes 
listával, a felállítás JOKHEL Csaba, a bontás 
SASVÁRI Ákos jelenlétében.

ź PAULIK János magfelelős (e-mailben 
elküldött) tájékoztatója:

Idén a sok magrendelő között akadt 
jónéhány, akik csak a régi leértékelt 
magjainkra csaptak le, úgyhogy sikeresnek 
látom a dupla mennyiségben, illetve a 
csökkentett  áron árult  régi  tételek 
kiszórását. Már most látszik hogy lénye-
gesen kevesebb mag fog megmaradni, amit 
jövőre ajándékként oszthatunk szét.

Mint mindig, most is az új magok fogytak a 
legjobban. (Lithops-ot szerintem korlátlan 
mennyiségben el tudnánk adni, csak legyen 
egy mazohista, aki kiporciózza az apró 
magocskákat.)

Jövőre is így kell csináljuk, hogy a magok 
megérkezése után előre kiporciózzuk őket. 
Sokkal jobban lehet vele haladni. És sajnos 
még így is több mint egy hónapos 
várakozási időt kellett néhány rendelőnek 
várnia.

50 éves évfordulónk emlékérme viivi



Kitartó lobbitevékenységgel 
elértük, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank elfogadta hivatalos 
fizetőeszközként 50 Ft értékben 
50 éves emlékérmünket, amellyel 
ha fizetünk, akkor messze 
rosszabbul járunk, mert az 
valójában sokkal többet ér.

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
 2030 Érd, Hernád utca 15/A Postázási cím: 2031 Érd, Pf. 173

 www. kaktuszgyujtok.hu Adószám: 19576583-1-13

Elnökség:

ź HORVÁTH Ferenc (elnök) +36 20 546-2668 horvath.bromelia@gmail.com

ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető) +36 20 512-8534 juditd55@gmail.com

ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő) +36 30 488-4096 zoltanrigerszki@gmail.com

Tisztségviselők:

ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár) +36 30 950-2231 berika6661@freemail.hu

ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök) +36 30 608-7517 polythele@gmail.com

ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798 admin@kaktuszgyujtok.hu

ź JOKHEL Csaba (Kaktusz-Világ főszerk., érdi cst.) +36 20 925-5851 jokhelcsaba@t-online.hu

ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130 szupperkabuto@gmail.com

ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár) +36 20 9494-650 otvosdenes@gmail.com

ź PAPP László (szakmai vezető) +36 30 539-0370 papp.laszlo@fin.unideb.hu

ź PAULIK János (magfelelős) +36 30 648-2026 paulikjani@gmail.com

ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros) +36 20 962-6224 sasvari.akos1@gmail.com

ź SOLTI Ádám dr. (szakmai vezető) +36 1 372-2500/8614  adam.solti@ttk.elte.hu

ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 944-3307 timarmarika@citromail.hu

ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)  zvargamkoe@gmail.com

Tagdíj:

ź Éves tagdíj a 2021-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 6000 Ft.

ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.

Állandó kiadványaink:

ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó oldalszámon.

ź Pozsgások: lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 
oldal/év). Előfizetési díja a 2021-es évben: 3500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 4500 Ft (nem MKOE-
tagoknak).
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