
A kiállítás alatt tartottuk közgyűlésünket, mely 
tisztújító közgyűlés is volt egyben, a bizalmat a 
tagság részéről az eddigi vezetőség nyerte el, 
melyet szeretnénk megköszönni a kis létszámú 
szavazó tagtársunknak.

Ígérjük, hogy a vezetőség a következő években 
is gondosan gazdálkodva, a tagság szakmai 
igényeit figyelembe véve végzi megszokott 
munkáját!

Készülünk az 50 éves jubileumi Országos 
Kaktuszkiállításra és Szakmai Szimpóziumra, 
melyet vezetőségi döntés alapján a 2021. 
szeptember 10–12. között tartunk az ebben az 
évben 250 éves megalakulását ünneplő ELTE 
Füvészkertben.

Reméljük ezen a számunkra fontos ünnepi 
eseményen sok érdeklődő kaktuszkedvelőt és -
gyűjtőt köszönthetünk, addig pedig kívánok 
mindenkinek szép hosszú és gondtalan nyarat!

HORVÁTH Ferenc 
MKOE elnök

Tisztelt Tagtársak!

A koronavírus-járványból lassan kilábalva 
egyesületünk élete lassan-lassan a régi 
kerékvágásba kerül, jöhetnek a szokásos 
kiáll í tásaink, programjaink, melyek a 
kaktuszkedvelők táborának életét mozgalmassá 
és színessé tehetik. Újraéledhetnek a személyes 
kapcsolatok,  a szakmai találkozók és 
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gyönyörködhettünk. A kiállítók és árusok, 
valamint a látogatók száma minden eddigi 
kiállításnál magasabb volt, rendezvényünket 
~2600 érdeklődő látogat ta  meg,  ahol 
magángyűjtőktől és kertészetektől vásárol-
hattak minőségi növényeket.

Elnöki beköszönő

BINDICS Bence 
kiállítási anyaga,
Füvészkert,
2021 tavasza

Közlemények
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Időpont: 2021.05.22.

Résztvevők:

ź HORVÁTH Ferenc, elnök

ź DÁNIEL Judit elnökségi tag (gazdasági vezető)

ź RIGERSZKI Zoltán elnökségi tag (kiadvány-terjesztő)

ź FÜLEKI József, az ellenőrző bizottság elnöke

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete  online megtartott elnökségi üléséről (2021. 05. 22.)

ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona ellenőrző bizottsági tag

ź SASVÁRI Ákos főtitkár, könyvtáros

ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a Pozsgások szerkesztője

ź Dr. SOLTI Ádám szakmai vezető

ź JOKHEL Csaba, érdi csoporttitkár, a Kaktusz-Világ főszerkesztője

ź PAULIK János, magfelelős
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megtörténik oda-vissza).

ź A lektori áldás után a szerkesztő létrehozza a 
már sorszámozott, nyomdakész pozsgáslapot.

Lehetséges kiút egy fenntartható folytatás 
mellett:

Először is aktualizáltam az online tartalom-
jegyzéket az oldalt látható linken, hogy lássuk 
miből is élünk. Jelen állapotában ez a kiadvá-
nyunk 1680 oldalas, mellyel ez a legnagyobb, 
magyar nyelvű szukkulens kiadvány. És ez csak 
egyre és egyre nagyobb lesz, nincs verseny-
társa.

A 2020/2-es sorozatot (24 lap) ebben a félévben 
befejezzük.

Az emberi erőforrások szűkössége miatt a 
2021-es évfolyamtól kezdődően 24 lapra 
redukáljuk a kiadást, ezért a 2021-es Pozsgások 
előfizetés (3500 Ft) 2 évfolyamra szól: 2021-
2022.

2023-as évtől pedig az előfizetés egy évre 
1750 Ft lesz.

Tájékoztatás a szerkesztési folyamatról

PAPP László: „A kiadás helyzetéről és állásáról 
tájékoztassuk az érdeklődő tagságot, felhívva a 
figyelmüket, hogy a szolgáltatás nem egyenlő a 
szolgálattal, és kérve megértő türelmüket!”

Erre megfelelő felület az internetes fórumunk, 
ahol bemutatjuk azt, hogy milyen leírások 
vannak a szerkesztési folyamatban. Mindez az 
előfizetők megnyugtatására talán a legmeg-
felelőbb mód.

Dr. GYÚRÓ Zoltán

A szerkesztői feladatokat 2019-től látom el, így 
rálátásom van a felmerülő problémákra.

A cikk írásának időpontjában még a 2020/2-es 
lapok szerkesztésével küzdünk, ahol a szűk 
keresztmetszet a lektorálási folyamat. 
A szakmai színvonal megőrzése miatt viszont 
ez megkerülhetetlen. Az emberi erőforrások 
szűkössége kérdéseket vet fel a kiadvány 
jövőjét illetően. Jogosan vetik fel az előfizetők, 
hogy a kiadványukat nem kapták meg időben.

A késés okait, a problémákat mutatnám be:

A fő ok, hogy a kiadvány megalkotásában a 
tagság közül kevesen vesznek részt, kevés a 
szerzőnk és emiatt a szerzők érdeklődési 
köréből fakadóan a taxonismertetők „egysí-
kúan” csak bizonyos nemzetségek taxonjainak 
leírását tartalmazza.

Mindenki a szabad idejét áldozza erre a munka 
után és ez az idő véges.

A Pozsgások egyik szülő atyja, PAPP László 
biológusi,  botanikusi lektori  munkája 
kihagyhatatlan. Az általa egy lapba ölt 
munkaórák számáról így ír: „A minden 
szempontból megfelelő írások 3-5 órát, a 
nagyon hiányos fajismertetések 1-2 nap alapos 
lektorálási, kiegészítési időt igényelnek! Akinek 
még mindig hihetetlen az én sok időt és 
fáradságot felhasználó munkám, annak 
szívesen küldök egy kéziratot és annak egy 
kiegészített, lektorált változatát!”

A lektorált anyagok szerkesztése, nyomtatható 
formátumba öntése is minimum 1-2 munkaóra 
(a szerk.).

A több lépcsős szerkesztési folyamatot 
röviden bemutatom, hogy átláthatóbb és 
érthetőbb legyen:

ź A szerzők elkészítik a növényismertetőt 
(szöveg és/vagy képek).

ź A szerkesztő a szöveg helyességét „nagy-
jából” lektorálja és formázza a lektor részére.

ź A lektor szakmai és nyelvi ellenőrzést végez 
és kiegészítéseket tesz.

ź A szerkesztő kiadványszerkesztést végez és a 
kvázi nyomdakész anyagot visszaküldi újra 
lektorálásra.

ź A lektor kijavítja az esetleges hibákat (ez a 
szerkesztő és lektor közötti út akár többször is 

A Pozsgások, a Pozsgáslapok jövőjeDr. SOLTI Ádám felvetése: Átlátszó legyen a 
sátor, vagy olyan, mint a mostani?

Többek véleménye szerint az átlátszó sátorban 
megéghetnek a növények.

Feladatok kiosztása:

ź Sátor beszerzése. Jegyek rendelése a 
nyomdától (DÁNIEL Judit)

ź „Kerttervezés”, tematika kitalálás, Internoto,  
KuAS,  Aztekium személyek meghívása 
(HORVÁTH Ferenc)

ź Catering (SASVÁRI Ákos; dr. SOLTI Ádám 
dr. Orlóci Lászlóval egyeztet ez ügyben)

ź Reklám (PÁLMAI Ildikó, dr. GYÚRÓ Zoltán)

ź Ú j  m o l i n ó k  M K O E  a r c h í v  k é p e k 
felhasználá-sával (dr. GYÚRÓ Zoltán), 
kasírozás (BÉKEFI József)

ź Kiállítók, árusítók (ÖTVÖS Dénes)

ź Előadók szervezése (RIGERSZKI Zoltán, Dr. 
SOLTI Ádám és VARGA Zoltán). FÜLEKI 
József: Egy holland gyűjtő is szóba jöhet. 
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona: Aztekium 
egyesülettől is elvállalnák.

4. Pozsgáslapok

Dr. GYÚRÓ Zoltán: PAPP László botanikusi, 
lektori munkája nélkülözhetetlen. Köszönet két 
fő szerzőnknek,  FÜLEKI  Józsefnek és 
LUKOCZKI Zoltánnak a megírt anyagokért. Az 
érdeklődésükből fakadó esetleges egysíkúságot 
az MKOE megfelelő, archív anyagaival is 
lehetne színesíteni. Dr. SOLTI Ádám a nála 
fellelhető  archívumot rendelkezésre bocsátja.

Szükséges tájékoztatni a tagságot a kiadvány 
helyzetéről. Miután ez évtől csak évfolyamokat 
árulunk, ezért a csonka évfolyamokból fontos 
lenne az elfogyott régi lapokat újranyomtatni.

HORVÁTH Ferenc: Felveti, hogy 2023-tól a K-V 
részévé lenne a Pozsgáslapok.

JOKHEL Csaba: Késleltetheti a K-V megjelené-
sét a több kiadvány (K-V, Közlemények, 
Pozsgáslapok), nehézkes lenne koordinálása.

Dr. SOLTI Ádám: Szerencsétlen, hogy egyetlen 
embertől függ a folyamat.

Dr. GYÚRÓ Zoltán: A Pozsgáslapok jövőjével 
kapcsolatban több lehetőséget lehet és kell 
találni  (ezek részletezése a következő cikkben 
olvasható).

Napirendi pontok:

1. Tavaszi kiállítás (2021.05.28-30.)

HORVÁTH Ferenc: ÖTVÖS Dénessel egyeztetett, 
új árusok is jelentkeztek. Oklevelek, emlék-
lapok, belépők, serlegek: rendben. Az 500 fős 
korlátozásba beleférünk, valószínűleg maszk és 
védettségi igazolás sem kell. Építésben 
közösségi szolgálatot végző diákoktól kapunk 
segítséget.

RIGERSZKI Zoltán: A megnyitót dr. SZABÓ 
Krisztina tartja

DÁNIEL Judit: Biztonsági szolgálat biztosítva.

2. Közgyűlés (2021.05.30.)

RIGERSZKI Zoltán: Dokumentumok előkészítve

Feladat: A kiállítás napján aktuális tagjegyzék 
elkészítése (dr. GYÚRÓ Zoltán).

3. 50 éves ünnepi program megbeszélése

HORVÁTH Ferenc: két lehetőséget vázolt fel:

1. A: Érden az étterem tulajdonosváltásával 
bizonytalanná vált a helyzet az ünnepi 
rendezvény számára

2. B: Szeptemberben, Füvészkertben, az őszi 
kiállítással egybekötve, kitelepült vendég-
látással biztosabbnak látszik, és bevétel is 
lenne.

Dr. SOLTI Ádám: Egy előzetes főpróba után 
külföldi előadók online részvételének a 
szervezését vállalja.

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona: Érdi vigadónál 
adott az ingyenes szabadtéri lehetőség (bevétel 
nélkül), az étterem helyett a Centrál Borház 
vetődik fel.

A fogadáson résztvevők száma korlátozott, így 
az regisztrációhoz kötött lesz. 

DÁNIEL Judit: Van lehetőség új sátor vásárlá-
sára ~250e Ft-ért, mert a régi eléggé elhasznált. 

JOKHEL Csaba: Az interneten keresve ~320e Ft-
ért talált a régivel megegyezőt. Viszont az új 
sátor tárolására jelenlegi tárolóban nem 
biztosított a hely.

HORVÁTH Ferenc: A 2. sátorban nagy növények 
lennének kiállítva. A megnövekedett kiállítási 
tér miatt nagyobb mennyiségű agyag-
granulátum beszerzése is aktuális lesz.
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DÁNIEL Judit: Van lehetőség új sátor vásárlá-
sára ~250e Ft-ért, mert a régi eléggé elhasznált. 
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az ELTE Füvészkertjében. Erre a kiállításra az 
ország minden pontjáról érkeznek kiállítók, és 
jelentős számú érdeklődők is megcsodálják a 
kiállított kaktuszokat. Ezeken a rendezvénye-
ken egy független szakmai zsűri előre 
meghatározott szempontok szerint pontozza a 
bemutatott anyagot. A zsűri neves szakembe-
rekből áll, mint például PAPP László, a 
Debreceni Botanikus kert igazgatója, és egyben 
az egyesület szakmai lektora, FÜLEKI József, a 
hazai Mammillaria nemzetség ismerője, és 
VARGA Zoltán, aki fiatal kora ellenére az egyik 
legfelkészültebb kaktuszgyűjtő, aki több 

JOKHEL Csaba az Érdi Újság 2021. június 23-ai 
számában megjelent cikkével mutatjuk be 
kiállításunkat:

Érdi siker az országos kaktuszkiállításon

Harmadik helyezést ért el LIBNÁRNÉ HERCZEG 
Ilona, az Érdi Kern Péter Kaktuszkör alapítója a 
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesüle-
tének kiállításán, Mammillariákat bemutató 
anyagával. Ilonának rangos mezőnyben sikerült 
a képzeletbeli dobogóra állnia.

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesüle-
te évente két rendezvényt szervez Budapesten, 

MKOE magrendelés: egy kis visszatekintés és statisztikaLorem ipsum dolor sit amet. Id ipsum nonumy 
velit. Aliquyam eu iusto commodo. Erat diam 
elitr labore. Justo dignissim magna et lorem 
dolor aliquam. Rebum diam commodo eos 
ipsum te lorem. Ut facer vel tempor sed ut sea 
takimata. Aliquyam takimata sanctus sit est 
quod. Eos sea ad hendrerit quod wisi. Laoreet 
sed dolore wisi facilisis. Nisl amet eos amet sit. 
Invidunt et nonumy rebum commodo nulla. No 
invidunt et qui molestie amet. Sanctus nulla in 
amet takimata eu eum. Lorem magna erat. 
Dolor eu eros consetetur dolore et. Facilisis 
facilisi luptatum elitr facilisis lorem. Erat lorem 
at accusam eos luptatum molestie sed. 

Kasd odio euismod eos enim nobis. Clita 
hendrerit diam justo et eirmod. Erat justo 
aliquyam euismod nostrud augue ea. Ad no sed 
ea blandit et assum velit. Labore accumsan 
consequat. Vero nonummy luptatum sed lorem. 
Et at aliquip voluptua et nibh. Odio diam est 
amet feugiat eu. Amet nonummy enim eos 
diam. Lobortis feugait sit et vero. Iusto sed et 
eum. Accusam sit kasd. Lorem duo mazim et 
invidunt nonummy duo. Amet accusam stet 
diam magna sea kasd laoreet. 

Sed odio consectetuer. In aliquam liber et 
gubergren nulla elitr. Amet doming sadipscing 
et stet nisl volutpat eirmod. Sanctus no ut ipsum 
accusam gubergren et lorem. Ut facilisi et nihil 
dolores ipsum dolores. Lorem justo enim 
delenit. Praesent et duo ipsum. Et autem magna. 
In erat vel accusam ullamcorper accusam vero. 
Ipsum et sit eos magna elitr. Sanctus accusam 
lorem et diam dolor in. Vel ut aliquip lorem. 
Tincidunt stet aliquip rebum nibh vel sed 
sadipscing. Clita diam tempor dolores labore. 
Feugait gubergren vel eleifend tempor elitr liber 
no. Invidunt stet in dolore odio nulla. Molestie 
sanctus blandit facilisis. Gubergren vel ipsum. 

Zzril nulla no diam sanctus diam ullamcorper. 
Dolor no erat illum nonummy sea. Et eirmod 
mazim amet. Ipsum duis est. Sit vel nibh 
nonumy aliquyam odio eos ut. Amet ut 
aliquyam. Diam accusam vero stet. Elit eu nibh. 
Lorem takimata voluptua. Et ut lorem et 
consectetuer ut magna in. Nam nonumy 
gubergren dolor dolore vero sit. Magna diam 
sadipscing dolore nonumy et. In nulla duo dolor 
at nam qui consectetuer. Consetetur suscipit 
feugait duo eos erat. 

Lorem diam stet wisi voluptua tempor takimata 

Dr. SZABÓ Krisztina 
(Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

tartotta meg az ünnepi megnyitót

RIGERSZKI Zoltán nyerte el a kiállíás
1. díját

DOBAI Dániel kiállítási anyaga
kapta meg a 2. helyezést
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alkalommal is bejárta Mexikó hegyeit, 
fennsíkjait.

Az első három helyezettet a kapott pontszámok 
összesítése után hirdetik ki. Ugyan nekünk, 
érdieknek csak az tűnik fontosnak, hogy érdi 
gyűjtő milyen helyezést ért el, de talán nem árt 
azt is tudnunk, hogy milyen rangos mezőnyben 
sikerült a képzeletbeli dobogóra állni. Az első 
helyezést RIGERSZKI Zoltán kapta, aki hobbi 
terepkutatóként bejárta kétszer Kuba, egyszer 
Mexikó és Kolumbia kaktuszos élőhelyeit. 
Megírta a Kuba Melocactuszai című könyvét, 
melynek társszerzői voltak – Gérard DELANOY, 
UJRÉTI Endre, Anselme VILARDEBO – neves 
Melocactus-szakértők. Második helyen végzett 
DOBAI Dániel, aki fiatal gyűjtőként, igen 
szemrevaló gyűjtemény tulajdonosa, és 
Ferocactus-aival vette le a lábáról a zsűriző 
szakértőket. Harmadik helyre pedig nem más, 
mint az Érdi Kern Péter Kaktuszkör alapítója, 
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona került, Mammil-
laria-kat bemutató anyagával.

Ilona hosszú évek óta gyűjti a kaktuszokat, az 
első sikeres kiállítása 2003-ban volt, amikor 
szakmai különdíjban részesült. 2010-ben a 
Román Aztekium Kaktuszgyűjtő Egyesület 
elismerte kiemelkedő munkáját, és Iosif Vasile 
Lungu-díjban részesítette. 2015-ben a hazai 
kaktuszgyűjtők Anisits János Dániel-díjra 
jelölték, és azt nagyarányú szavazatkülönb-

séggel meg is kapta.

Gratulálok Icukának, aki idős kora ellenére a 
mai napig is aktívan részt vállal az egyesület 
életében, az elvállalt feladatait rendre időre 
pontosan elvégzi. Kívánom, hogy még sok 
hosszú éven keresztül egészségben gyönyör-
ködhessen csodás kaktuszaiban.

JOKHEL Csaba ÉKPK elnök

A kiállítás megnyitóján a 
hallgatóság egy része

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona átveszi a 
3. helyezéséért járó díjat ÖTVÖS Dénestől

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona kiállítási anyaga
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Helye: ELTE Botanikus Kert (Füvészkert) 1083 Budapest, Illés utca  25.,az 
Egyesület által összejövetelek céljából bérelt helyisége

Időpontja: 2021. május 30. 10:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

A megismételt Közgyűlés napjáig tagdíjat fizetett 209 fő, erről tagjegyzék készült (2. sz. melléklet)

Levezető elnök: RIGERSZKI Zoltán

Jegyzőkönyvvezető: SASVÁRI Ákos

Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: LIBNÁR Antalné

Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: FÜLEKI József

HORVÁTH Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület - szavazati 
joggal rendelkező - tagjai 14/209 arányban jelentek meg a megismételt évi rendes Közgyűlésen. Az 
Egyesület Alapszabálya szerinti a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet 
nélkül határozatképes.

HORVÁTH Ferenc elnök a Közgyűlés levezető elnökének személyére RIGERSZKI Zoltánt, a 
jegyzőkönyvvezető személyére SASVÁRI Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére pedig 
LIBNÁR Antalnét és FÜLEKI Józsefet javasolta.

1/2021. (V. 30.) számú határozat: A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítőket a Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta.

RIGERSZKI Zoltán levezető elnök ismertette a Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:

1. Az Elnökség 2020. évi üzleti beszámolójának előterjesztése és elfogadása

2. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolójának előterjesztése és elfogadása

3. Az MKOE 2020. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása

4. Új tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása

5. Az Egyesület 2021. évi költségvetésének 
előterjesztése és elfogadása

6. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az 
Elnökség javaslata alapján

7. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása

8. Egyebek

2/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés a 
napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

1. Az Elnökség 2020. évi üzleti beszámolójának 
előterjesztése és elfogadása

Az elnökségi beszámolót HORVÁTH Ferenc elnök és 
DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a Közgyűléssel.

HORVÁTH Ferenc elnök: Az MKOE kitűzött feladatait 
ebben az évben a Covid 19 járvány miatt csak részben 
tudta megvalósítani. Célunk továbbra is a kaktuszok és 
egyéb szukkulensek megismertetése a nagyközön-
séggel, a kaktuszgyűjtők és termesztők összefogása, 
szakmai előadások, kiállítások és kirándulások 
szervezése, veszélyeztetett fajok közvetett védelme. 

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

évi rendes /megismételt/ Közgyűléséről

Tagja vagyunk a Díszkertészek Szakmaközi 
Szervezetének.

A 2020. évben csak ősszel tudtunk a járványvédelmi 
szabályok betartásával Országos Kaktuszkiállítást 
szervezni az ELTE Füvészkertjében, ahol a kaktuszok 
és szukkulensek szín- és formagazdagsága, mint 
tematikus kiállítás került bemutatásra. Rendez-
vényünket 2000 fő látogatta.

Budapesten kívül sajnos Székesfehérváron és Érden a 
helyi csoportok a járvány miatt nem tudtak szervezni 
bemutatókat és elmaradt a a Construma Kert kiállítás 
is.

Az egyesület színvonalas szakmai lapja, a Kaktusz-
Világ 4 lapszámmal, számonként 60 oldalon, 
pontosan jelent meg, minőségi, színes kivitelben. Az 
Anisits Dániel-emlékérem DÓSA Bélának került 
átadásra.

Tagjainknak 2020-ban is kínáltunk friss maglistát sok 
ritkasággal „fűszerezve”. A szokásos szakmai 
kirándulást Csehországba 2020-ban nem tudtuk 
megszervezni a pandémiás helyzet miatt. Sajnos 
elmaradtak a helyi csoportok összejövetelei is.

Továbbra is szakmai kapcsolatot ápolunk a Német Kaktusz Társasággal (DKG), a Cseh 
Kaktuszgyűjtők Egyesületével, és a németországi székhelyű INTERNOTO-val.

Taglétszámunk 2020-ban 239 fő volt. Végezetül szeretném megköszönni mindenki aktív munkáját 
és kérem beszámolóm elfogadását!

DÁNIEL Judit az egyesület gazdálkodását tükröző számokat az alábbiak szerint ismertette:

BEVÉTELEK 2020 tény
Kiállítás  2.244.800
Helypénz  225.000
Tagdíj (K-V, 2020, 21) 1.232.000
Tagdíj (Pozsgások, 2018;
 2. családtag esetén) 30.000
Magrendelés (+postázási díj) 707.413
KV előfiz nem tag -
Adó 1%-a  466.722
Adomány, támogatás (Érd pályázat 2.) 150.018
Kirándulás MKOE tag részére (Chrudim) -
Pozsgások előfizetés 263.000
Pozsgások előfizetés
(nem egyesületi tag,) 6.000
Régi kiadványok 206.593
Egyéb (bevétel Chrudim 349e) 351.000
Postaköltség (bevétel) 59.960
Mappa  34.000
Egyszeri belépési díj (2020) 9.500
Banki kamat és/vagy átvezetés 50
Összes bevétel 5.986.056

KIADÁSOK 2020 tény
Nyomdai költség 1.641.532
Kiadványszerkesztés 210.314
Bérleti díj  316.500
Terembérlet (Füvészkert) 129.000
Postaköltség (kiadás) 735.665
Egyéb (kiadás) 859.952
Kirándulás busz -
Kirándulás szállás -
Kaktuszos karácsony -
Könyvelés  60.000
Eszközbeszerzés laptop KV 291.580
Irodaszerek 98.535
OTP Bank kezelési költségek 78.607
Kiküldetés benzin -
Magrendelés 406.840
Tagsági díj (Dísznövény+DKG :4KV ) 50.000
Könyvtár bővítés DKG Sonderheften 17.381
Támogatás (Érd Önkorm., tanösvény) 190.195
Összes kiadás 5.086.101
Összességében a bevételek 899.955 Ft-tal 
haladták meg a kiadásokat.

3/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés az Elnökség 2020. évi beszámolóját 
egyhangú szavazással elfogadta.
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Helye: ELTE Botanikus Kert (Füvészkert) 1083 Budapest, Illés utca  25.,az 
Egyesület által összejövetelek céljából bérelt helyisége

Időpontja: 2021. május 30. 10:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

A megismételt Közgyűlés napjáig tagdíjat fizetett 209 fő, erről tagjegyzék készült (2. sz. melléklet)

Levezető elnök: RIGERSZKI Zoltán

Jegyzőkönyvvezető: SASVÁRI Ákos

Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: LIBNÁR Antalné

Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: FÜLEKI József

HORVÁTH Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület - szavazati 
joggal rendelkező - tagjai 14/209 arányban jelentek meg a megismételt évi rendes Közgyűlésen. Az 
Egyesület Alapszabálya szerinti a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet 
nélkül határozatképes.

HORVÁTH Ferenc elnök a Közgyűlés levezető elnökének személyére RIGERSZKI Zoltánt, a 
jegyzőkönyvvezető személyére SASVÁRI Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére pedig 
LIBNÁR Antalnét és FÜLEKI Józsefet javasolta.

1/2021. (V. 30.) számú határozat: A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv 
hitelesítőket a Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta.

RIGERSZKI Zoltán levezető elnök ismertette a Közgyűlés alábbi napirendi pontjait:

1. Az Elnökség 2020. évi üzleti beszámolójának előterjesztése és elfogadása

2. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolójának előterjesztése és elfogadása

3. Az MKOE 2020. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása

4. Új tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása

5. Az Egyesület 2021. évi költségvetésének 
előterjesztése és elfogadása

6. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az 
Elnökség javaslata alapján

7. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása

8. Egyebek

2/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés a 
napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

1. Az Elnökség 2020. évi üzleti beszámolójának 
előterjesztése és elfogadása

Az elnökségi beszámolót HORVÁTH Ferenc elnök és 
DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a Közgyűléssel.

HORVÁTH Ferenc elnök: Az MKOE kitűzött feladatait 
ebben az évben a Covid 19 járvány miatt csak részben 
tudta megvalósítani. Célunk továbbra is a kaktuszok és 
egyéb szukkulensek megismertetése a nagyközön-
séggel, a kaktuszgyűjtők és termesztők összefogása, 
szakmai előadások, kiállítások és kirándulások 
szervezése, veszélyeztetett fajok közvetett védelme. 

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

évi rendes /megismételt/ Közgyűléséről

Tagja vagyunk a Díszkertészek Szakmaközi 
Szervezetének.

A 2020. évben csak ősszel tudtunk a járványvédelmi 
szabályok betartásával Országos Kaktuszkiállítást 
szervezni az ELTE Füvészkertjében, ahol a kaktuszok 
és szukkulensek szín- és formagazdagsága, mint 
tematikus kiállítás került bemutatásra. Rendez-
vényünket 2000 fő látogatta.

Budapesten kívül sajnos Székesfehérváron és Érden a 
helyi csoportok a járvány miatt nem tudtak szervezni 
bemutatókat és elmaradt a a Construma Kert kiállítás 
is.

Az egyesület színvonalas szakmai lapja, a Kaktusz-
Világ 4 lapszámmal, számonként 60 oldalon, 
pontosan jelent meg, minőségi, színes kivitelben. Az 
Anisits Dániel-emlékérem DÓSA Bélának került 
átadásra.

Tagjainknak 2020-ban is kínáltunk friss maglistát sok 
ritkasággal „fűszerezve”. A szokásos szakmai 
kirándulást Csehországba 2020-ban nem tudtuk 
megszervezni a pandémiás helyzet miatt. Sajnos 
elmaradtak a helyi csoportok összejövetelei is.

Továbbra is szakmai kapcsolatot ápolunk a Német Kaktusz Társasággal (DKG), a Cseh 
Kaktuszgyűjtők Egyesületével, és a németországi székhelyű INTERNOTO-val.

Taglétszámunk 2020-ban 239 fő volt. Végezetül szeretném megköszönni mindenki aktív munkáját 
és kérem beszámolóm elfogadását!

DÁNIEL Judit az egyesület gazdálkodását tükröző számokat az alábbiak szerint ismertette:

BEVÉTELEK 2020 tény
Kiállítás  2.244.800
Helypénz  225.000
Tagdíj (K-V, 2020, 21) 1.232.000
Tagdíj (Pozsgások, 2018;
 2. családtag esetén) 30.000
Magrendelés (+postázási díj) 707.413
KV előfiz nem tag -
Adó 1%-a  466.722
Adomány, támogatás (Érd pályázat 2.) 150.018
Kirándulás MKOE tag részére (Chrudim) -
Pozsgások előfizetés 263.000
Pozsgások előfizetés
(nem egyesületi tag,) 6.000
Régi kiadványok 206.593
Egyéb (bevétel Chrudim 349e) 351.000
Postaköltség (bevétel) 59.960
Mappa  34.000
Egyszeri belépési díj (2020) 9.500
Banki kamat és/vagy átvezetés 50
Összes bevétel 5.986.056

KIADÁSOK 2020 tény
Nyomdai költség 1.641.532
Kiadványszerkesztés 210.314
Bérleti díj  316.500
Terembérlet (Füvészkert) 129.000
Postaköltség (kiadás) 735.665
Egyéb (kiadás) 859.952
Kirándulás busz -
Kirándulás szállás -
Kaktuszos karácsony -
Könyvelés  60.000
Eszközbeszerzés laptop KV 291.580
Irodaszerek 98.535
OTP Bank kezelési költségek 78.607
Kiküldetés benzin -
Magrendelés 406.840
Tagsági díj (Dísznövény+DKG :4KV ) 50.000
Könyvtár bővítés DKG Sonderheften 17.381
Támogatás (Érd Önkorm., tanösvény) 190.195
Összes kiadás 5.086.101
Összességében a bevételek 899.955 Ft-tal 
haladták meg a kiadásokat.

3/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés az Elnökség 2020. évi beszámolóját 
egyhangú szavazással elfogadta.
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ellenőrző bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített időtartamra szólóan. Díjazása az 
Alapszabály 15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

11/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett 
TÍMÁR Istvánnét az MKOE ellenőrző bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített 
időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

Az újonnan megválasztott elnökségi tagok visszavonultak, majd határozatukat ismertették a 
Közgyűléssel, miszerint maguk közül HORVÁTH Ferencet választották az MKOE elnökévé.

Az újonnan megválasztott ellenőrző bizottsági tagok visszavonultak, majd határozatukat 
ismertették a Közgyűléssel, miszerint maguk közül FÜLEKI Józsefet választották az Ellenőrző 
Bizottság elnökévé.

5. Az Egyesület 2021. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása az új Elnökség 
javaslata alapján

Az MKOE 2021. évi terveit Horváth Ferenc ismerteti. Reméljük, hogy 2021-ben a tervezett 
programok a járványhelyzet javulásával ismét megtarthatók lesznek, a helyi csoportok is 
felélednek. A tavaszi országos kiállítást szerencsére meg tudtuk rendezni. Őszre egy nagyobb 
volumenű, az MKOE 50 éves fennállásának Jubileumi Kiállítását szeretnénk tető alá hozni a 
Füvészkertben, díszvacsorával és szakmai előadásokkal körítve! Ugyancsak ekkora szeretnénk 
kiadni jubileumi évkönyvünket és aktív tagjainknak átadni az 50 éves emlékérmeinket.

A 2021. év elejére időben sikerült tagjainknak a maglistánkat elérhetővé tenni. Egyesületünk anyagi 
helyzete stabil, igen jónak mondható, a jövőnk biztosított.

Az elnökség 2021. évi költségvetési tervezetét DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a 
Közgyűléssel. A tervezett gazdálkodást tükröző számokat az alábbiak szerint mutatta be:

2. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi éves beszámoló-
jának előterjesztése és elfogadása

A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet 
szerint tartotta meg FÜLEKI József, az Ellenőrző Bizottság 
elnöke.

4/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés az 
Ellenőrző Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással 
elfogadta.

3. Az MKOE 2020. évi Közhasznúsági Jelentésének 
előterjesztése és elfogadása

A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. sz. melléklet 
szerint tartotta meg SASVÁRI Ákos.

5/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés a 
Közhasznúsági Jelentését egyhangú szavazással 
elfogadta.

4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság mandá-
tumának lejárta miatt az Egyesület új tisztség-
viselőinek megválasztása és díjazásuk megállapítása

Az Elnökség nevében HORVÁTH Ferenc elnök szót kért és 
a Közgyűlésnek bejelentette az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság mandátumának lejártát. 
A mostani Közgyűlés tisztújító.

A levezető elnök felkéri JOKHEL Csabát, a Jelölőbizottság elnökét, hogy a megüresedett posztok 
betöltésére személyi javaslatukat terjessze a Közgyűlés elé.

JOKHEL Csaba a Jelölőbizottság nevében DÁNIEL Judit, HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI Zoltán 
tagokat folytatólagosan jelöli az MKOE elnökségi tagjává. Az Ellenőrző Bizottságba javasolt 
tisztségviselők: FÜLEKI József, LIBNÁR Antalné és TÍMÁR Istvánné.

A Közgyűlés az alapszabály előírásának megfelelően nyílt szavazással megválasztotta az új 
tisztségviselőket az alábbiak szerint.

6/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett 
HORVÁTH Ferencet az MKOE elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített időtartamra 
szólóan. Díjazása az Alapszabály 15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

7/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett DÁNIEL Juditot az MKOE 
elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített 
időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 15.§ (6) 
pontjának értelmében nem állapítható meg.

8/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett RIGERSZKI Zoltánt az 
MKOE elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban 
rögzített időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 
15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

9/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett FÜLEKI Józsefet az MKOE 
ellenőrző bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban 
rögzített időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 
15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

10/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett LIBNÁR Antalnét az MKOE 

BEVÉTELEK 2021 terv

Kiállítás  3.000.000

Helypénz  300.000

Tagdíj (K-V, 2020, 21) 1.300.000

Tagdíj (Pozsgások,
2018; 2. családtag esetén) 30.000

Magrendelés (+postázási díj) 800.000

K-V előfiz. nem tag -

Adó 1%-a  400.000

Adomány, támogatás (Érd pályázat 2.) 150.000

Kirándulás MKOE tag részére

(Chrudim)  1.100.000

Pozsgások előfizetés 220.000

Pozsgások előfizetés 

(nem egyesületi tag,) 6.000

Régi kiadványok 150.000

Egyéb (bevétel, 

meghiúsult Chrudim 349e) 2.589.000

Postaköltség (bevétel) 80.000

Mappa  30.000

Egyszeri belépési díj (2020) 10.000

Banki kamat és/vagy átvezetés -

Összes bevétel 10.165.000

KIADÁSOK 2021 terv

Nyomdai költség 2.500.000

Kiadványszerkesztés 250.000

Bérleti díj 400.000

Terembérlet (Füvészkert) 150.000

Postaköltség (kiadás) 850.000

Egyéb (kiadás) 400.000

Kirándulás busz 800.000

Kirándulás szállás 900.000

Kaktuszos karácsony 400.000

Könyvelés  80.000

Eszközbeszerzés laptop KV -

Irodaszerek 100.000

OTP Bank kezelési költségek 85.000

Kiküldetés benzin 100.000

Magrendelés 500.000

Tagsági díj (Dísznövény+DKG :4KV ) 50.000

Könyvtár bővítés DKG Sonderheften 300.000

Támogatás (Érd Önkorm, tanösvény) 200.000

50 éves jubileumi

rendezvények 2021 2.100.000

Összes kiadás 10.165.000

Tervezett eredmény: 0 Ft
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ellenőrző bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített időtartamra szólóan. Díjazása az 
Alapszabály 15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

11/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett 
TÍMÁR Istvánnét az MKOE ellenőrző bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített 
időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

Az újonnan megválasztott elnökségi tagok visszavonultak, majd határozatukat ismertették a 
Közgyűléssel, miszerint maguk közül HORVÁTH Ferencet választották az MKOE elnökévé.

Az újonnan megválasztott ellenőrző bizottsági tagok visszavonultak, majd határozatukat 
ismertették a Közgyűléssel, miszerint maguk közül FÜLEKI Józsefet választották az Ellenőrző 
Bizottság elnökévé.

5. Az Egyesület 2021. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása az új Elnökség 
javaslata alapján

Az MKOE 2021. évi terveit Horváth Ferenc ismerteti. Reméljük, hogy 2021-ben a tervezett 
programok a járványhelyzet javulásával ismét megtarthatók lesznek, a helyi csoportok is 
felélednek. A tavaszi országos kiállítást szerencsére meg tudtuk rendezni. Őszre egy nagyobb 
volumenű, az MKOE 50 éves fennállásának Jubileumi Kiállítását szeretnénk tető alá hozni a 
Füvészkertben, díszvacsorával és szakmai előadásokkal körítve! Ugyancsak ekkora szeretnénk 
kiadni jubileumi évkönyvünket és aktív tagjainknak átadni az 50 éves emlékérmeinket.

A 2021. év elejére időben sikerült tagjainknak a maglistánkat elérhetővé tenni. Egyesületünk anyagi 
helyzete stabil, igen jónak mondható, a jövőnk biztosított.

Az elnökség 2021. évi költségvetési tervezetét DÁNIEL Judit elnökségi tag ismertette a 
Közgyűléssel. A tervezett gazdálkodást tükröző számokat az alábbiak szerint mutatta be:

2. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi éves beszámoló-
jának előterjesztése és elfogadása

A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet 
szerint tartotta meg FÜLEKI József, az Ellenőrző Bizottság 
elnöke.

4/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés az 
Ellenőrző Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással 
elfogadta.

3. Az MKOE 2020. évi Közhasznúsági Jelentésének 
előterjesztése és elfogadása

A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. sz. melléklet 
szerint tartotta meg SASVÁRI Ákos.

5/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés a 
Közhasznúsági Jelentését egyhangú szavazással 
elfogadta.

4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság mandá-
tumának lejárta miatt az Egyesület új tisztség-
viselőinek megválasztása és díjazásuk megállapítása

Az Elnökség nevében HORVÁTH Ferenc elnök szót kért és 
a Közgyűlésnek bejelentette az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság mandátumának lejártát. 
A mostani Közgyűlés tisztújító.

A levezető elnök felkéri JOKHEL Csabát, a Jelölőbizottság elnökét, hogy a megüresedett posztok 
betöltésére személyi javaslatukat terjessze a Közgyűlés elé.

JOKHEL Csaba a Jelölőbizottság nevében DÁNIEL Judit, HORVÁTH Ferenc és RIGERSZKI Zoltán 
tagokat folytatólagosan jelöli az MKOE elnökségi tagjává. Az Ellenőrző Bizottságba javasolt 
tisztségviselők: FÜLEKI József, LIBNÁR Antalné és TÍMÁR Istvánné.

A Közgyűlés az alapszabály előírásának megfelelően nyílt szavazással megválasztotta az új 
tisztségviselőket az alábbiak szerint.

6/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett 
HORVÁTH Ferencet az MKOE elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített időtartamra 
szólóan. Díjazása az Alapszabály 15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

7/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett DÁNIEL Juditot az MKOE 
elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban rögzített 
időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 15.§ (6) 
pontjának értelmében nem állapítható meg.

8/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett RIGERSZKI Zoltánt az 
MKOE elnökségi tagjaivá választja az Alapszabályban 
rögzített időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 
15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

9/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett FÜLEKI Józsefet az MKOE 
ellenőrző bizottsági tagjaivá választja az Alapszabályban 
rögzített időtartamra szólóan. Díjazása az Alapszabály 
15.§ (6) pontjának értelmében nem állapítható meg.

10/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés 13 igen, 
0 nem és 1 tartózkodás mellett LIBNÁR Antalnét az MKOE 

BEVÉTELEK 2021 terv

Kiállítás  3.000.000

Helypénz  300.000

Tagdíj (K-V, 2020, 21) 1.300.000

Tagdíj (Pozsgások,
2018; 2. családtag esetén) 30.000

Magrendelés (+postázási díj) 800.000

K-V előfiz. nem tag -

Adó 1%-a  400.000

Adomány, támogatás (Érd pályázat 2.) 150.000

Kirándulás MKOE tag részére

(Chrudim)  1.100.000

Pozsgások előfizetés 220.000

Pozsgások előfizetés 

(nem egyesületi tag,) 6.000

Régi kiadványok 150.000

Egyéb (bevétel, 

meghiúsult Chrudim 349e) 2.589.000

Postaköltség (bevétel) 80.000

Mappa  30.000

Egyszeri belépési díj (2020) 10.000

Banki kamat és/vagy átvezetés -

Összes bevétel 10.165.000

KIADÁSOK 2021 terv

Nyomdai költség 2.500.000

Kiadványszerkesztés 250.000

Bérleti díj 400.000

Terembérlet (Füvészkert) 150.000

Postaköltség (kiadás) 850.000

Egyéb (kiadás) 400.000

Kirándulás busz 800.000

Kirándulás szállás 900.000

Kaktuszos karácsony 400.000

Könyvelés  80.000

Eszközbeszerzés laptop KV -

Irodaszerek 100.000

OTP Bank kezelési költségek 85.000

Kiküldetés benzin 100.000

Magrendelés 500.000

Tagsági díj (Dísznövény+DKG :4KV ) 50.000

Könyvtár bővítés DKG Sonderheften 300.000

Támogatás (Érd Önkorm, tanösvény) 200.000

50 éves jubileumi

rendezvények 2021 2.100.000

Összes kiadás 10.165.000

Tervezett eredmény: 0 Ft
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12/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés az Egyesület 2021. évi költségvetését egyhangú 
szavazással elfogadta.

6. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján

A tagsági díjat meg nem fizetők tekintetében a tagsági jogviszony megszűntetéséről a Közgyűlés 
dönt.

Az egyesület felmondja 2020. évi tagsági viszonyát az alábbi 21 főnek:

BALOGH Eleonóra, FARKAS Mátyás, FRANCZIA István, GERGELY Attila, dr. HERTER László, HÁRI 
Béla, JORDÁN Sándor, JUHÁSZ Zsuzsanna, KISS Nándorné, KOLOVICS József, dr. KONDICS Lajosné, 
KOVÁCS Viktória, KŐMÍVES Imre, NYÁRASDI Tamás, RÓNÁNÉ Helle Mária, SZILÁGYI Anita, TOT 
János, TUNKLI Ákos Gábor, TÓTH Norbert, VARGA József, ÜKÖS Tamás.

13/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés jegyzőkönyvében felsorolt személyek tagsági 
viszonyát az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással felmondta.

Az Egyesületbe 18 új tag jelentkezett:

VÁGI Péter, FÉSŰ Ferenc, CSETNEKI József, VERESPUSZTAI Ádám, LAKOS Péter, VARGA Zsolt 
István, DÉNES László, GAZDAG György, BODORKÓS Zsolt, VIMLÁTINÉ dr. SZABÓ Mónika dr., 
TAKÁCS Attila 3., ÖRDÖG Emese, JUHÁSZ Gergely, VANKÓ Balázs, ILLYÉS Zoltán, KAPITÁNY 
Andrea, Paul HOXEY, IOJA Enikő.

14/2021. (V. 30.) számú határozat: A 2020-ban újonnan jelentkező személyek tagsági viszonyát az 
Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

7. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása

DÁNIEL Judit tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Egyesület tisztségviselői a 2021. március 27-én 
megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben alapított Anisits János Dániel-emlékplakettet 2021. évben 
a jelölések alapján HORVÁTH Ferencnek és RIGERSZKI Zoltánnak ítélték oda. A méltatást FÜLEKI 
József tartotta meg. A díjazottak hosszú éveken át munkálkodtak az egyetemes kaktuszkultúráért, 
példamutató tevékenységük során elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyarországi és a külföldi 
kaktuszgyűjtők összefogásában, valamint az egyesületi munkában.

Tekintettel arra, hogy az Anisits János-emlékplakett alapító okirata kimondja, hogy „Az 
emlékplakettel a hivatalban lévő vezetőség tagjai csak rendkívüli esetben és különös indokkal, a 
tisztségben kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők ki”, továbbá a két díjazásra javasolt 
személy jelenleg maga is elnökségi tag, így magára etikátlannak tartotta szavazni, így a vezetőség 
nem érintett tagja és a választott tisztségviselők szavaztak a díj odaítéléséről a jelöltek számára.

Fáradtságos és kitartó munkájukat hálásan köszöni az MKOE!

8. Egyebek

A pandémiás helyzet 2021. év elején nagymértékben akadályozta az egyesület elnökségének és 
közgyűlésének összehívását. Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy az egyesület 
alapszabályának 11. (6) pontját az alábbiakkal egészítse ki: Indokolt esetben a Közgyűlés a tagok 
személyes részvétele nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz konferencia-
közgyűlés formájában is megtartható. A szavazás részletes szabályait az alapszabály tartalmazza, 
mely a közgyűlés előtt ismertetésre került.

15/2021. (V. 30.) számú határozat: Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja az alapszabály 11. 
(6) pontjának kiegészítését az alábbi rendelkezéssel: Indokolt esetben a Közgyűlés a tagok 
személyes részvétele nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz konferencia-
közgyűlés formájában is megtartható. A szavazás részletes szabályait az alapszabály tartalmazza.

Az egyesületi ügyek gyorsabb bonyolítása érdekében az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés járuljon 
hozzá Dániel Judit elnökségi tag képviseleti jogának módosításához, olyan módon, hogy az eddigi 
együttes képviselet helyett önállóan is képviselhesse az egyesületet.

16/2021. (V.30) számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja az alapszabály 
12 § (1) bekezdésének módosítását, mely szerint az egyesületet az elnökségi tagok képviselik. 
A képviseletük módja önálló és általános.

Ezt követően RIGERSZKI Zoltán levezető elnök a Közgyűlést bezárta.
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12/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés az Egyesület 2021. évi költségvetését egyhangú 
szavazással elfogadta.

6. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján

A tagsági díjat meg nem fizetők tekintetében a tagsági jogviszony megszűntetéséről a Közgyűlés 
dönt.

Az egyesület felmondja 2020. évi tagsági viszonyát az alábbi 21 főnek:

BALOGH Eleonóra, FARKAS Mátyás, FRANCZIA István, GERGELY Attila, dr. HERTER László, HÁRI 
Béla, JORDÁN Sándor, JUHÁSZ Zsuzsanna, KISS Nándorné, KOLOVICS József, dr. KONDICS Lajosné, 
KOVÁCS Viktória, KŐMÍVES Imre, NYÁRASDI Tamás, RÓNÁNÉ Helle Mária, SZILÁGYI Anita, TOT 
János, TUNKLI Ákos Gábor, TÓTH Norbert, VARGA József, ÜKÖS Tamás.

13/2021. (V. 30.) számú határozat: A Közgyűlés jegyzőkönyvében felsorolt személyek tagsági 
viszonyát az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással felmondta.

Az Egyesületbe 18 új tag jelentkezett:

VÁGI Péter, FÉSŰ Ferenc, CSETNEKI József, VERESPUSZTAI Ádám, LAKOS Péter, VARGA Zsolt 
István, DÉNES László, GAZDAG György, BODORKÓS Zsolt, VIMLÁTINÉ dr. SZABÓ Mónika dr., 
TAKÁCS Attila 3., ÖRDÖG Emese, JUHÁSZ Gergely, VANKÓ Balázs, ILLYÉS Zoltán, KAPITÁNY 
Andrea, Paul HOXEY, IOJA Enikő.

14/2021. (V. 30.) számú határozat: A 2020-ban újonnan jelentkező személyek tagsági viszonyát az 
Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

7. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása

DÁNIEL Judit tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Egyesület tisztségviselői a 2021. március 27-én 
megtartott elnökségi ülésén az 1991-ben alapított Anisits János Dániel-emlékplakettet 2021. évben 
a jelölések alapján HORVÁTH Ferencnek és RIGERSZKI Zoltánnak ítélték oda. A méltatást FÜLEKI 
József tartotta meg. A díjazottak hosszú éveken át munkálkodtak az egyetemes kaktuszkultúráért, 
példamutató tevékenységük során elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyarországi és a külföldi 
kaktuszgyűjtők összefogásában, valamint az egyesületi munkában.

Tekintettel arra, hogy az Anisits János-emlékplakett alapító okirata kimondja, hogy „Az 
emlékplakettel a hivatalban lévő vezetőség tagjai csak rendkívüli esetben és különös indokkal, a 
tisztségben kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők ki”, továbbá a két díjazásra javasolt 
személy jelenleg maga is elnökségi tag, így magára etikátlannak tartotta szavazni, így a vezetőség 
nem érintett tagja és a választott tisztségviselők szavaztak a díj odaítéléséről a jelöltek számára.

Fáradtságos és kitartó munkájukat hálásan köszöni az MKOE!

8. Egyebek

A pandémiás helyzet 2021. év elején nagymértékben akadályozta az egyesület elnökségének és 
közgyűlésének összehívását. Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy az egyesület 
alapszabályának 11. (6) pontját az alábbiakkal egészítse ki: Indokolt esetben a Közgyűlés a tagok 
személyes részvétele nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz konferencia-
közgyűlés formájában is megtartható. A szavazás részletes szabályait az alapszabály tartalmazza, 
mely a közgyűlés előtt ismertetésre került.

15/2021. (V. 30.) számú határozat: Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja az alapszabály 11. 
(6) pontjának kiegészítését az alábbi rendelkezéssel: Indokolt esetben a Közgyűlés a tagok 
személyes részvétele nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz konferencia-
közgyűlés formájában is megtartható. A szavazás részletes szabályait az alapszabály tartalmazza.

Az egyesületi ügyek gyorsabb bonyolítása érdekében az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés járuljon 
hozzá Dániel Judit elnökségi tag képviseleti jogának módosításához, olyan módon, hogy az eddigi 
együttes képviselet helyett önállóan is képviselhesse az egyesületet.

16/2021. (V.30) számú határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja az alapszabály 
12 § (1) bekezdésének módosítását, mely szerint az egyesületet az elnökségi tagok képviselik. 
A képviseletük módja önálló és általános.

Ezt követően RIGERSZKI Zoltán levezető elnök a Közgyűlést bezárta.
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Színhely: Gyál, Zrínyi u. 9.
Időpont: 2021.07.17.
Résztvevők:

ź HORVÁTH Ferenc (1), elnök
ź DÁNIEL Judit (2) elnökségi tag (gazdasági vezető)
ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a Pozsgások szerkesztője
ź FÜLEKI József (3), az ellenőrző bizottság elnöke
ź JOKHEL Csaba (4), érdi csoporttitkár, a Kaktusz-Világ főszerkesztője
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (5), ellenőrző bizottsági tag
ź ÖTVÖS Dénes (6), szervező titkár
ź SASVÁRI Ákos (7) főtitkár, könyvtáros
ź TÍMÁR Istvánné (8), ellenőrző bizottsági tag

HORVÁTH Ferenc elnök: A tavaszi sikeres kiállításért még egyszer mindenkinek köszönet.
Napirendi pontok
1. 50 éves jubielumi kiállítás és program megbeszélése
HORVÁTH Ferenc:
A jubielumi kiállítással és programmal kapcsolatos feladatok végleges rögzítése és kiosztása. 
Rendezvényünk a Füvészkert 250 éves jubileumi ünnepségéhez is kapcsolódva, a Füvészkert 
kérésére a kiállításunk után az új sátorban berendezett installációnk az ő rendezvényük részeként 
még egy hétig megtekinthető lesz.
Véglegessé vált, hogy raktározási célra megkapjuk a Pálmaház mögötti konténert a pince helyett, 
melyet beázás ellen szigetelni és festeni kell.

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 
elnökségi üléséről (2021. 07. 17.)
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Színhely: Gyál, Zrínyi u. 9.
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Résztvevők:

ź HORVÁTH Ferenc (1), elnök
ź DÁNIEL Judit (2) elnökségi tag (gazdasági vezető)
ź Dr. GYÚRÓ Zoltán honlapszerkesztő, a Pozsgások szerkesztője
ź FÜLEKI József (3), az ellenőrző bizottság elnöke
ź JOKHEL Csaba (4), érdi csoporttitkár, a Kaktusz-Világ főszerkesztője
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (5), ellenőrző bizottsági tag
ź ÖTVÖS Dénes (6), szervező titkár
ź SASVÁRI Ákos (7) főtitkár, könyvtáros
ź TÍMÁR Istvánné (8), ellenőrző bizottsági tag

HORVÁTH Ferenc elnök: A tavaszi sikeres kiállításért még egyszer mindenkinek köszönet.
Napirendi pontok
1. 50 éves jubielumi kiállítás és program megbeszélése
HORVÁTH Ferenc:
A jubielumi kiállítással és programmal kapcsolatos feladatok végleges rögzítése és kiosztása. 
Rendezvényünk a Füvészkert 250 éves jubileumi ünnepségéhez is kapcsolódva, a Füvészkert 
kérésére a kiállításunk után az új sátorban berendezett installációnk az ő rendezvényük részeként 
még egy hétig megtekinthető lesz.
Véglegessé vált, hogy raktározási célra megkapjuk a Pálmaház mögötti konténert a pince helyett, 
melyet beázás ellen szigetelni és festeni kell.

Emlékeztető a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 
elnökségi üléséről (2021. 07. 17.)
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Az új kiállítási sátor beszerzése: a céggel egyeztetni, 
hogy lehetőség szerint közvetlenül a kiállítás előtt 
szállítsák le a Füvészkertbe (felelős: DÁNIEL Judit). 
Magaságyás elkészítése (felelős: ÖTVÖS Dénes)
A kiállításhoz szükséges agyaggranulátum és 
geotextil vásárlása (felelős: HORVÁTH Ferenc és 
DÁNIEL Judit)
Kiállítási képdekoráció, egyesület-történeti molinó és 
kétoldalas képek készítése (felelős: dr. GYÚRÓ Zoltán 
és BÉKEFI József/Skicc Kft.)
A kiállítás jegyárait a füvészkerti jegyárakhoz 
igazítjuk: felnőtt 1200Ft, kedvezményes 800 Ft, 
családi 3500 Ft.

2Kiállítandó idős növények megszervezése 7 m -en 
FÜLEKI József, KELEMEN Gábor, ÖTVÖS Dénes, 
Szabados Attila, SZILÁGYI Attila (szállítás?); szállítás 
bérelt járművel (Felelős: HORVÁTH Ferenc, LIBNÁRNÉ 
HERCZEG Ilona, ÖTVÖS Dénes)
A kiállításon tartott előadások: LŐRINZ István, NEVEZI 
János (felelős: LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona), ÖTVÖS 
Dénes (Kolumbia), RIGERSZKI Zoltán (Kuba), VARGA 
Zoltán (Mexikó) (felelős: HORVÁTH Ferenc).
Kiállítási díjakhoz kapcsolódó oklevelek (1-3. díj, 
Anisits-díj), emléklapok elkészítése (felelős: 
dr. GYÚRÓ Zoltán)
A megnyitó és az előadások hangosítása (felelős: DÁNIEL Judit, JOKHEL Csaba)

Az egyesület 50 éves jubileuma alkalmából tartott 
ünnepi vacsora (2021.09.11.):
Halásztanya étterem (Kispest), 80 fő részére (a 
kiküldött meghívó visszajelzéssel érvényes)
Meghívottak köre:
ź Az egyesületi életben aktív tagok
ź 20 éves tagsággal rendelkezők
ź VIP személyek
Program:
ź Lukoczki Zoltán: Az MKOE története c. 

előadása
ź 50 éves az MKOE c. könyv és az emlék-érmek 

átadása
ź Vacsora
A kiállítás után az érmek és könyvek postázása a 
többi érintett tagnak.
2. Pozsgáslapok
Dr. GYÚRÓ Zoltán: Elkészült a 2020/2-es sorozat. 
Az emberi erőforrások végessége miatt 2021-től 
24 lap/év fog megjelenni, a 2021-es előfizetések 2 
évre, 2021-re és 2022-re szólnak.
3. Kaktusz-Világ
JOKHEL Csaba: A Kaktusz-Világ helyzete jelenleg 
stabil. A negyedik szám cikkei időben összeálltak, 
javításuk a napokban elkészül. Azonban egyre 
kevesebb cikk érkezik szerkesztőségünkbe, így 
egyre nagyobb erőfeszítést jelent egy-egy szám 
megtöltése. Az időhiány szerkesztő társainknál is 
gondot jelent, ezért a cikkek javítása néha túl sok 
időbe telik.   

Most se haltunk éhen, melyről házi-
gazdáink gondoskodtak. A tűző nap és a 

tűzforró leves áldásos hatásaként 
mindannyian izzadtunk, mint a lovak.

A képen JÓNÁS Mónika mér ki egy 
adagot a levesből.

Virágzó Vanda kultivár
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 
50 éves jubileumi kaktuszkiállítás, szimpózium és vásár a Füvészkertben
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Mindenkit szereteel

várunk, 

a belépés ingyenes!

Kaktuszkiállítás és -vásár
2021. augusztus 28-29.

10-től 17 óráig

Érdi Kern Péter Kaktuszköre
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

Alsó u. 9.
2030 Érd,

Szepes 
Gyula 

Művelődési 
Központ

Részlet a 2011-es érdi kiállításról

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: 1750 Ft/év (MKOE-tagoknak), 2250 Ft (nem MKOE-
tagoknak).
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