2011/1.
Szerkeszti:
Szabó Krisztina

Közlemények

M agyar
K aktuszgyűjtők
O rszágos
E gyesülete

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
Székhelye: 2030 Érd Hernád u. 15.
Adószám: 19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178
Honlap: www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség
Elnök: Békefi József '+36 30 356 0380; melocacti@freemail.hu
Főtitkár: Dr. Szabó Krisztina '+36 30 645 1522; krisztina.szabo9@uni-corvinus.hu
Gazdasági vez: Libnárné Herczeg Ilona ' +36 20 517 1130; eseveria@citromail.hu
Szakmai vezető: Barna János ' +36 30 225 5167; barna@polygon.hu
Szervezési vezető: Szeifert Gábor '+36 70 450 4504; gabor.szeifert@gmail.com
Főszerkesztő: Rigerszki Zoltán '+36 30 4884096; zoltanrigerszki@hotmail.com
Budapesti csop. titk.: Ujréti Miklós ' +36 70 513 5428; ujreti.miklos@hotmail.com
Érdi csoport titkára. Jokhel Csaba '+36 20 925 5851; adsl783520@t-online.hu
Keszthelyi csoport titkára: Rácz Ibolya '+36 30 659 6061; racz.ibolya@t-online.hu
Székesfehérvári cs. titk.: Izsay Tamás ' +36 30-268-2511; cactustom@citromail.hu
Zalaegerszegi csop. titkára: Hóbor Zsolt ' +36 30 534 8084 hozso27@t-online.hu
Ellenőrző bizottság
Vezető: Kiss Irén ' 06-1-227-9993; ircsinenus@t-online.hu
Tagok: Molnár Veronika '+36 30 395 2228
Sas István ' 06 22 325 539
Fegyelmi bizottság
Elnök: Füleki József ' +36 30 608 7517; polythele@gmail.com
Tagok:Marticsek János '+36 20 258 0273; marticsek74@freemail.hu
Dr. Sajgó Csanád ' +36 30 391 0094; scsani@freemail.hu
Egyéb tisztségviselők:
Magfelelős: Ruzsics István '+36 30 440 3876; ruzsics.istvan@t-online.hu
Könyvtáros: Szlabey Gábor '+36 30 527 0866; gabor.szlabey@gmail.com
Kiadványterjesztő: Lukoczki Zoltán 8000 Székesfehérvár Apatini u. 2.
'30 3322 011; saguaro1@upcmail.hu.
Éves tagdíj: 1200 Ft (új tagoknak + 500 Ft egyszeri belépési díj).
Állandó kiadványok:
Kaktusz-Világ, a MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal,
számonként 40-44 színes oldalon. Előfizetési díja: 5600 Ft/ év. MKOE-tagoknak:
4200 Ft/év.
Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2 × 24 lapon
(összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/ év, MKOE-tagoknak: 2100 Ft/év.
Közlemények, a MKOE információs kiadványa. Megjelenik évente 4-6 alkalommal,
számonként 4-12 oldalon. A kiadvány nem előfizethető, a tagok térítésmentesen
kapják.
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Emlékeztető
Az MKOE elnökségi üléséről
2011 január 15. 10:30 óra
Helyszín: Érd, Hernád u. 15.
Napirendi pontok:
1. Kiállítási szabályzat - kiállítások
2. Közhasznúsági jelentés előkészítése
3. Közgyűlés előkészítése
4. Anisits díj odaítélése
5. Honlap
6. Költségvetés
7. Egyéb hozzászólások, javaslatok:
!Füvészkerti szerződés
!Tiszteletbeli tagsági cím adományozása
!Magakció

Jelen lévők (16 fő):
Barna János szakmai vezető
Békefi József elnök
Füleki József fegyelmi bizttság vezető
Izsay Tamás a székesfehérvári csoport
vezetője
Jokhel Csaba az érdi csoport titkára
Kajdacsi János MKOE tag
Kiss Csaba Kaktusz-Világ szerkesztő
Kiss Irén az ellenőrző bizottság elnöke
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő
Molnár Veronika az ellenőrző bizottság
tagja
Rigerszki Zoltán Kaktusz-Világ főszerkesztő
Sas István az ellenőrző bizottság tagja
Szabó Krisztina főtitkár
Szeifert Gábor szervezési vezető
Szlabey Gábor könyvtáros

1. Kiállítási szabályzat
Korábban már felvetődött, hogy a kiállítási szabályzat hiányos, kiegészítésre
szorul. A szabályzatnak ki kell térnie a kiállítási helyszíneken alkalmazott helypénz,
bérleti díj stb. eltérő alkalmazások egységesítésére, illetve szabályozására is.
Lukoczki Zoltán módosítási javaslatát elfogadtuk (a módosított szabályzat teljes
szövegét lásd az 5.oldalon). Az ülésen elhagzott több javaslat a kiállítások szervezési
kérdéseinek újra szabályozására is. Mivel az előterjesztés ezekre a kérdésekre nem
tért ki, az elnökség megbízta Szeifert Gábor szervezési vezetőt egy tervezet elkészítésére.
2. Közhasznúsági jelentés
A közhasznúsági jelentés néhány kérdéses pontja egyeztetésre került. Tejes
terjedelmében a Közgyűlésen ismertetjük.
3. Közgyűlés előkészítése
A korábbi Közleményekben már közlésre kerültek a közgyűlésre tervezett
napirendi pontok és a programok.

3

4. Az Anisits-díj odaítélése
Az elnökség döntése alapján, 2011-ben az Anisits János Dániel emlékplakettet
Szabó Imre mezőhegyesi gyűjtőtársunk kapja. A díjat az MKOE Közgyűlésen adjuk
át. Gratulálunk!
5. Honlap
A honlap szerkesztésében régóta résztvevő tagok jelezték, hogy az új honlap
kialakításának munkálataiból kizártnak érzik magukat. A kérdésben érdemi vitát nem
lehetett lefolytatni, mert a honlapfejlesztéssel megbízott tagtársunk az ülésen nem
tudott rész venni. Békefi József, Barna János és Szeifert Gábor vállaták, hogy
megteszik a szükséges lépéseket az ügyben.
6. Költségvetés
Egyeztettük a 2010. évi kiadásainkat és bevételeinket és megterveztük a 2011.
évre vonatkozó költségvetésünket. Részletesen a következő Közleményekben adjuk
közre a közgyűlésen elfogadott verziót.
7. Egyebek
!Az ELTE Füvészkert új szerződést kötött az egyesülettel, melyben a tavaszi és
az őszi kiállítás és vásár megrendezéséért, a területért bérleti díjat kell fizetnünk.
A korábbi szerződés a bevételek és a költségek megosztásán alapult.
!Pálmai Ildikó részére a vezetőség a tiszteletbeli tag cím adományozását javasolja a közgyűlésnek több évre visszanyúló áldozatos segítségéért, amely a kiállításaink reklámozásában, valamint az egyesület televíziós, rádiós szerepléseinek megszervezésében és a kapcsolatok fenntartásában nyilvánult meg.
Köszönjük!
!Változtak a magárak! A magcsomagok (adagok) ára az egyesület tagjainak 80,
Ft, a nem tagoknak 100, Ft. A 2010. évnél régebbi magok 60 Ft illetve 80 Ft. Egy
csomagban általában 20-25 mag van. A maglistával, rendeléssel kapcsolatos
további információ a Magjegyzék 2011-ben található.
!Következő elnökségi ülés 2011. március 5.
Sz. K.

Adó 1 %
Kérjük tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
támogassák közös céljainkat a 2010. évi adóbevallás során is.
Adószámunk:

19576583 1 13

4

MKOE kiállítási szabályzat
(A 2011. január 15-i módosítás után, az új részek dőlt betővel)
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete (a továbbiakban MKOE vagy
egyesület) színvonalas és rendezett kiállítások szervezésére törekszik, ezért kérjük a
kiállítókat és árusítókat, hogy az itt leírtakat maradéktalanul tartsák be és tartassák
be.

Alapfogalmak:
Országos kiállítás: Olyan kiállítás, amelynek szervezését az egyesület szervezési
vezetője, vagy az elnökség által közvetlenül megbízott személy végzi.
Hagyományosan ilyen kiállítások a Budai Arborétumban rendezett Országos
dísznövény-kiállításon való MKOE-részvétel, valamit a MKOE tavaszi és őszi
kiállítása a Füvészkertben. Az egyesület elnöksége azonban ettől eltérő
rendezvényeket is minősíthet országos kiállítássá.
Helyi kiállítások: Az egyesület helyi csoportjai által szervezett, valamint az
egyesület által támogatott, egyéb szervezetek által rendezett kiállítások.
Helypénz (Ft/m2/nap): A kiállításokhoz kapcsolódó növényárusítások esetén az
árusító anyagi hozzájárulása a területfoglalási vagy terembérleti díjhoz. A helypénzt
minden árusító az általa elfoglalt terület nagysága és a foglalás időtartama
arányában köteles megfizetni. A terület nagyságának kiszámításánál az árusító
felületet és a tartalék árukészlet által elfoglalt területet is figyelembe kell venni,
kivéve az árusító asztal alatt elhelyezett készlet. A helypénzt minden megkezdett
napra teljes összegben kell megfizetni.

1. Az országos kiállításon való részvétel feltételei:
- Az MKOE által szervezett kiállításokon minden kaktuszgyűjtő részt vehet,
hovatartozás figyelembe vétele nélkül (egyesületi tag vagy sem), de a kedvezményeket csak az MKOE tagjai vehetik igénybe.
- A jelentkezési lapot kitöltve a megadott időre visszaküldi. A jelentkezési lap
visszaküldési határideje, a kiállítás nyitása előtt 30 nappal.
- Árusítani csak megfelelő engedélyekkel (őstermelői vagy vállalkozói igazolány) lehet.
- A kedvezményes helypénz csak az egyesületi tagoknak jár, mindenki más a díj
kétszeresét köteles fizetni.

2. Az országos kiállításon való részvétel szabályai:
- A területre való megérkezéskor feltétlenül keresse meg a szervezőket. Az ő
engedélyük nélkül a kipakolás megkezdése tilos!
- A kiállító terület nincs minimalizálva, de túljelentkezés esetén, az adott terület
adottságaihoz mérten maximalizálható. Ugyanakkor a kiállítás nem állhat 1-2 növényből, bemutatásra alkalmas, egészséges egyedek, tetszetős, ép tartóedényekben
(cserepek, konténerek) alkothatják a bemutatásra szánt kollekciót.
-Az árusítóhelyek területe maximum 5 folyóméter lehet. Az engedély nélküli
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területhasználat 100% pótdíj (helypénz) megfizetésére kötelezhető és tevékenységét
az engedély mértékét meghaladó területen be kell szüntetnie.
- A terület elfoglalása a nyitás előtti nap reggelétől kezdődhet. A pontos
időpontról a szervezőknél informálódhat.
- A terület kijelölése, az előzetesen elkészített térkép alapján történik, amelyet a
mindenkori helyszínen tartózkodó szervező mutat meg. A kijelölt helyről elköltözni,
annak méretén módosítani szabályzatellenes és tilos!
- Az elfoglalt területet mind a kiállítás ideje alatt, mind annak végén tisztán kell
tartani, illetve tisztán kell elhagyni.
- Az asztalok elejét „homlokzatát” a bérbevevőnek takarnia kell. A takarásra szánt
anyagot az egyesület biztosítja.
- A kiállítók kitűzőt kapnak, melyre nevüket olvashatóan írják fel. A kiállítási idő
alatt a kitűző viselése ajánlott.
- Az áru kipakolását úgy oldják meg, hogy azzal a közlekedést és egymást ne
zavarják.
- Gépjárműveikkel, a kipakolás után hagyják el a területet és a szervezők által
kijelölt parkolóba álljanak be.
- A standokon, árusító helyeken jól látható helyen, táblán tüntessék fel nevüket.
- A kiállítási és árusítási területet annak elhagyása előtt a kiállítók illetve árusítók
kötelesek eredeti állapotra visszaállítani, a kiállítás szervezőjének útmutatásai és
irányítása alapján.
A kiállító vagy árusító köteles az elnökség által kijelölt szervező személyek
utasításait betartani. A szervezők ruházatukra helyezett kitűzőről ismerhetők fel. A
kitűzőn szerepel a személy neve, szervező felirat, az egyesület emblémája és az elnök
aláírása. A szervezők rendelkeznek továbbá egy elnöki meghatalmazással is, hogy a
kiállítási előkészületek felügyeletében eljárjanak és intézkedhessenek.
Aki a kiállítási szabályzatban foglaltakat nem tartja be, illetve megszegi,
fegyelmi vétséget követ el. Az MKOE tagjait az egyesület Fegyelmi és Kártérítési
Szabályzata szerint vonjuk felelősségre és fegyelmi eljárást indíthatunk ellene.
Súlyosabb esetben azonnali kizárás a kiállításról. Aki nem tagja az egyesületnek és
vét a szabályok ellen, azt a szervezők szóban figyelmeztetik, többszöri
figyelmeztetés után a kiállításról kizárják.

3. A helyi kiállítások szabályai:
- A kiállítás reklámanyagában egyértelműen meg kell jeleníteni, hogy az MKOE
által szervezett, vagy támogatott kiállításról van szó.
- A kiállítás minden költsége fedezhető az MKOE éves költségvetésében a csoport
támogatására tervezett összegből, a területhasználati, vagy terembérleti díjak (a
továbbiakban bérleti díj) kivételével.
- Ahol a költségeket bérleti díj terheli és a kiállításhoz növényárusítás is
kapcsolódik, ott a szervezők kötelesek az árusoktól az általuk elfoglalt területtel
arányos helypénzt szedni. Ennek összege minimálisan 500 Ft/m2/nap. A beszedett
helypénzt a bérleti díj kifizetésére kell felhasználni. Amennyiben az így beszedett
helypénz a bérleti díjat nem fedezi, az kiegészíthető az egyesületi támogatásból.
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- A kiállításokhoz a szervezők igényelhetik az egyesület meglévő tárgyi eszközeit.
Ezeknek a helyszínre szállításáról és visszajuttatásáról a szervezők kötelesek
gondoskodni.
- A részvétel és a lebonyolítás egyéb szabályait a szervezők a helyi adottságok és
lehetőségek alapján fogalmazzák meg. Törekedniük kell arra, hogy az MKOE neve
alatt szervezett rendezvény az egyesülethez méltó, az egyesületet és a pozsgásnövénygyűjtést népszerűsítő tartalommal és külsőségekkel kerüljön lebonyolításra.

Családi esemény
Újabb örvendetes családi eseményről kaptunk hírt Egyházasrádócról:
Örömmel és büszkén
tudatjuk mindenkivel,
hogy 2010. 12. 08-án
megszületett AndricsFölnagy
Edina
és
Andrics Tamás kisfia,
Áron Levente, 3750 gmal és 53 cm-rel. A
mellékelt kép 2 hónapos korában készült.
Áron jelenleg 5100 g
és 58 cm, mindenki jól
van.
Üdv: Edina, Tamás,
Áron Levente.
Tamás 2000 óta tagja egyesületünknek. Az egészségügyben
dologzik, akárcsak felesége,
Edina. A pozsgásnövények
gyűjtése közös szenvedélyük,
családi házuk portáján jelentős
gyűjteményt gondoznak. A nem
kis távolság ellenére rendszeresen részt vesznek a keszthelyi
csoport összejövetelein, valamit a nyugat-dunántúli régióban
szervezett kiállításokon (Keszthely, Hévíz, Zalaegerszeg, Nagykanizsa). Áron
Levente a család első gyermeke.
Gratulálunk, és családi életükhöz jó egészgéget, boldogságot kívánunk.
(MKOE)
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A székesfehérvári csoport tavaszi programjai 2011
(A január-márciusi programtervet a Közlemények 2010/4. számában közöltük)
Ápr. 13. – Virágzás a gyűjteményemben - ea: Lukoczki Zoltán
Ápr. 28. 16 órától a kiállítás előkészítése az aulában
Ápr. 29. 09 óra: a kiállítás megnyitása.
Ápr. 30. A kiállítás 9 órától 17 óráig látogatható.
Máj. 01. A kiállítás fő napja. Előadások 10 és 13 órakor kezdődnek. Az előadók és a
témák még pontosításra várnak. A kiállítás 9-től 17 óráig latogatható.
Máj. 11. A kiállítás értékelése, a nyári kirándulások megbeszélése.
Jun. 8. Szlovéniai kaktuszgyűjtők meglátogatása.
Jul.-aug. Nyári szünet.
Az előadások és a kiállítás helyszíne: Székesfehérvár, Malom u. 2 (Tiszti Klub).
Izsay Tamás

Kiállítások 2011-ben
Ezen a helyen folyamatosan hírt adunk azokról a tervezett kiállításokról, amelyeknek időpontja és
helyszíne már eldőlt és a szervezőktől a szükséges információkat megkaptuk.

Március 11-13: Országos orchidea- és bromélia-kiállítás a MOT szervezésében. A rendezvényhez az MKOE kaktuszkiállítással csatlakozik. Helyszín: SYMA Sport- és Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György út 1. Látogatható: naponta 9-től 18 óráig.
Szervező (MKOE részéről): Szeifert Gábor (gabor.szeifert@gmail.com, tel.: 70/450 4504).
Március 19-20: Érdi kaktuszkiállítás. Helyszín: Szepes Gyula MK Érd, Alsó u. 9. Nyitva
naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).
Április 29.-május1: Székesfehérvári kaktuszkiállítás. Helyszín: Malom u. 2. Nyitva: naponta
9-től 18 óráig. A kiállításhoz előadások kapcsolódnak 1-én 10 és 13 órakor. Szervező: Izsay
Tamás (cactustom@citromail.hu, 30/268-2511).
Május 13-15: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Szeptember 9-11: MKOE országos kiállítás. Helyszín: Budapest, Illés u. 25 (Füvészkert).
Látogatható: naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Szeifert Gábor.
Szeptember 17-18: Érdi kaktuszkiállítás. Helyszín: Szepes Gyula MK. Érd, Alsó u. 9. Nyitva
naponta 10-től 18 óráig. Szervező: Jokhel Csaba (adsl783520@t-online.hu).

Nyílt nap
2011. április 16 án 9-18 óráig nyílt napot tartok. Szívesen látok mindenkit, aki szeretné megnézni Mammillaria szakgyűjteményemet. Minden kérdésre válaszolok a
Mammillaria-kkal kapcsolatban, illetve növények beazonosítását is vállalom.
Füleki József
Vecsés Halmi u. 13.
+36 30 608 7517; polythele@gmail.com
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