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Elnöki beköszönő
Tisztelt Tagtársak!
Lassan itt a várva várt tavasz, kaktuszaink fejlődésnek indultak a hosszú téli álmuk után, sőt néhány
kora tavaszi virágzású fajon a bimbók is megjelentek, erőteljes növekedésnek indultak…
A közelgő tavasszal egyesületünkben is mozgalmasabbá válik az élet. Az éves rendes közgyűlésünk
után a vezetőség az előttünk álló év kiállításait és programjait szervezi, melyek remélhetőleg az
MKOE tagságnak és a növényszeretők táborának megelégedésére fognak szolgálni.
Sajnos a maglistával technikai okokból kis csúszásban vagyunk, ezért mindenkitől elnézést kérek,
de remélem, hogy a megjelenés után a széles választék mindenkit kárpótolni fog!
Az MKOE első bemutatkozása a nagyközönség felé az április 6–10. között megrendezésre kerülő
CONSTRUMA KERT - 5. Dísznövény és kertépítészeti szakkiállításon és vásáron lesz a Hungexpo területén, ahol egy színvonalas standdal, infó pulttal, és szakmai előadással leszünk jelen.
Idén, az információnk alapján a Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai Szakkiállítás és Vá sár nem kerül megrendezésre a Villányi úton!
Május 20–22. között viszont megrendezzük az MKOE Tavaszi Országos Kaktuszkiállítását és
-vásárát, ahol a Notocactus nemzetség kerül a középpontban, a kiállítás technikai és reklám szervezését megkezdtük, sőt a KuaS májusi számában a hirdetett rendezvények között szerepel a magyar
kiállítás is!
Reméljük, hogy a kiállításunk idén is népszerű lesz a nagyközönség körében!
Kérek minden tagtársat, hogy aki tud, vegyen részt kiállításunk
építésében, vagy növényanyaggal segítse munkánkat!
Itt hívom fel a figyelmet, hogy május 28-29-én autóbuszos kirándulást szervezünk az ausztriai Eugendorfba, ahol nemzetközi kaktuszbörze lesz, részletekről honlapunkon tájékozódhat
mindenki:
http://kaktuszgyujtok.hu/felhivas-nemzetkozieugendorfi-kaktuszborzere
Reméljük, a tavaszi rendezvényeinken sok tagtársunkkal találkozunk személyesen is!
Végül kívánok kaktuszvirágzásban bővelkedő napfényes tavaszt!

HORVÁTH Ferenc MKOE elnök
közgyűlési beszámolóját tartja

HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Eladó DRUZSIN József pozsgásnövény-gyűjteménye
DRUZSIN József eladásra kínálja pozsgásnövény-gyűjteményét és szaporítványait. A felkínált növények zöme gyűjteményes anyag, tálakba és cserepekbe ültetett, 90%-ban egyéb pozsgások, 10%-ban
kaktuszok. A növények döntő többségét az alábbi nemzetségek fajai alkotják:
Abromeitiella, Andromischus, Aeonium, Agave, Aloe, Anacampseros, Ceropegia, Crassula, Echeveria, Euphorbia, Gasteria, Glottiphillum, Haworthia, Hereroa, Nolina, Portulacaria, Rhombophyllum, Sedum, Senecio, Trichodiadema.
Látogatás, esetleges vásárlás előzetes bejelentkezés útján lehetséges. Miután minden növény más és
más kiszerelésben áll rendelkezésre, ezért az árak megegyezés szerint kerülnek kialakításra. Postai
úton csak kivételes esetben lehet vásárolni.
Kapcsolat:
DRUZSIN József
2030 Érd, Terasz u. 35.
Telefon: (20) 976-5530

JEGYZŐKÖNYV kivonat
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
2016. február 6-ai elnökségi üléséről
(Érd, Hernád u. 15/A)

I. Beszámolók
Magrendelések
RIGERSZKI Zoltán megrendelte a magokat, 2× annyi tétel került megrendelésre, mint tavaly, 500 darabos magtételek is voltak, sajnos nincs részletes lista, hogy miből mennyivel rendelkezünk jelenleg,
de a megszokott jól fogyó magokból történt rendelés. A maglista az első közleményekkel kellene,
hogy kimenjen.

Anyagok és eszközök beszerzése
SASVÁRI Ákos vett egy lítium-akkumulátoros csavarbehajtót (18 V, 1 akku), ára 29.990,-, valamint
vett 10 db 15 L horganyozott vödröt, 25 db sitteszsákot, hegymászózsinórt, a teljes összeg mintegy
54.990 Ft volt. A csavarokkal is probléma van, asztallábakat is be kell szerezni.

Eugendorf
A buszt megrendeltük, a szállás problémás még, 30+20 fő foglalás van jelenleg, az önköltség nagyjából 22873 Ft jelenleg, az utat tagoknak 14000, nem tagoknak 24000 Ft-ért meg lehet hirdetni.
535 km az út, ezért korán kell majd indulni.

MKOE kiállítások
Tavaszi kiállítás: a téma a Notocactus nemzetség lesz. Őszi kiállítás: a téma az afrikai pozsgások
lesznek. A kiállítások zsűrizésében állandó bizottság fog közreműködni, tagjai: FÜLEKI József, PAPP
László, VARGA Zoltán, dr. SOLTI Ádám. A bírálatokról formadokumentum mindig készüljön! ÖTVÖS
Dénes veszi át a kiállításszervezési feladatokat, VARGA Zoltán lesz a budapesti csoporttitkár.
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II. Iratrendezés és könyvtár
Beszerzési javaslatok szükségesek a könyvtárbővítéshez. A jelenlegi gyér kihasználtság egyik oka a
szakirodalom elavultsága.
A Deutsche Kakteengesellschaft tagjává szeretne válni az MKOE, ez lehetővé teszi a DKG kiadványainak megvásárlását is.
A székesfehérvári könyvtár funkció nélküli, a könyveket vissza kell szolgáltatni a központiba, vagy
le kell selejtezni.
Ha bárki rendelkezik elfekvő archív anyagokkal, azt SASVÁRI Ákosnak juttassa el, hogy a legfrissebb papírokat ki lehessen választani. Az elektronikusokra is szükség van! Mindent irattározni kell:
kiállítás, régi fegyelmi papírok, pénzügyi beszámolók, stb.
A könyvtárhasználati szabályzat túlhaladott, átgondolást igényel.

III. Gazdasági beszámoló
A Kaktusz-Világ példányszámát az Érdi Rózsa Nyomda Kft. árajánlata alapján 300-ról 250
példányra csökkentjük, amivel költséget takarítunk meg, valamint a megmaradó példányok kevesebb helyet igényelnek a tárolásukhoz. 250 darab rendelése esetén a nyomda önköltségi ára darabonként nettó 520 Ft körül jön ki.
A Pozsgások példányszámát 150-re csökkentjük, hasonló okokból.

IV. Tagság
A közgyűlésen el kell fogadtatni a tagnévsort.

V. Tisztújítás
Nem aktuális.

VI. Anisits-díj
A díjra 2016-ban 5 jelölés érkezett: FÜLEKI József (SAJGÓ Csanád jelölése), DÓSA Béla (HAVAS
László jelölése), MIRCEA Savu (LUKOCZKI Zoltán jelölése), RIGERSZKI Zoltán (HORVÁTH Ferenc jelölése), RÁCZ Ibolya (LIBNÁRNÉ HERCEg Ilona jelölése). A külföldi személynek odaítélhető díjat 9
igen és 6 nem szavazat arányban MIRCEA Savu romániai gyűjtő kapja. A hazai személynek ítélhető
díjra FÜLEKI József 6, RIGERSZKI Zoltán 5, RÁCZ Ibolya 5 szavazatot kapott, a díjat ezért FÜLEKI József kapja.

VII. Tiszteletbeli tagság
Az 1971-ben, az egyesület megalapítása évében belépett szenior tagokat tiszteletbeli tagoknak lehetne elfogadni.
Felvetődött kérdés, miszerint a tiszteletbeli tagság és az Anisits-díj ebben a formában mennyiben
fedne át.
Az Alapszabály áttekintése alapján a tiszteletbeli tagság és a tagság két nem összeegyeztethető fogalom, a tiszteletbeli tagság intézménye nem a már belépett tagok, hanem külső személyek elismerésé-
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re jött létre, a joghézag miatt a nemrég bejegyzett Alapszabályt változtatni kellene. A kérdést a gyű lés elnapolta.

VIII. Tiszteletbeli elnök
Egy jelölés érkezett a címre, BÉKEFI József, aki az Alapszabály kritériumainak megfelel. A gyűlés
14 igen, 1 nem szavazat ellenében a címet megszavazta. Az indoklás kitér BÉKEFI József szervező
munkájának a fontosságára a 2000-es évek elején, amely jelentősen hozzájárult az egyesület működőképességének a kialakításához.

IX. Kaktusz-Világ
A lapszámok megjelenése jelenleg állandósult 1 hónapos csúszással történik, ami a tagság felé nega tív üzenetet hordoz. A csúszás megszüntetésének azonban alapvető feltétele lenne a leközölhető
anyagok mennyiségének nagyságrendnyi növekedése, ami dr. SOLTI Ádám többszöri határozott kérésére sem változott érdemben az elmúlt évek során, így a csúszás megszüntetése de facto nem le hetséges. Azonban a további csúszások elkerülésére a főszerkesztő határozott kérése a tagság felé a
gondolataik lejegyzése, az újság ugyanis egyfajta közösségi fórum kellene legyen, nem pedig egyéni
szócső, így a tagság aktív közreműködése a megjelenésben kiemelten fontos lenne.

X. Kiállítások
• Costruma Kert: április 6-10. KÁDÁR I. Csaba ápr. 9. szombaton tart előadást, Szükség lenne a kiállítási anyagoz egy 7 m × 1,2 m molinóra. Nagyon nagy szükség lenne nagy növé nyekre és segítőkre az építéshez, beültetéshez.
• Corvinus Díszkert: április 22-24, jelen állás szerint megrendezésre kerül, az egyesület részt
kíván venni. Azóta kiderült, hogy a kiállítás elmarad.
• MKOE tavaszi kiállítás: addig még lesz vezetőségi ülés
• Állatkert?

Közhasznúsági jelentés a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületének 2015. évi tevékenységéről
A 2015-ös tárgyévben közhasznúsági tevékenységünk a következők szerint alakult:
1.
Az Egyesület szakmai folyóirata az 1971 óta általában kéthavonta 300 példányban megjelenő Kaktusz-Világ Külföldi szakmai köröket is tájékoztat a magyar kaktuszgyűjtés
helyzetéről, eredményeiről. Folyóiratunk tartalma és megjelenése továbbra is egyértelműen
magas színvonalú. A külföldi egyesületekkel történő kapcsolattartás eredményeképpen a
külföldi szakmai csere-folyóiratok is könyvtárunk részét képezik.
2.
Folyamatosan bővül a Pozsgások című, lefűzhető lapokból álló sorozat, amely egy-egy növény teljes körű bemutatását végzi 2×24×2 oldal/év terjedelemben.
3.
Minden érdeklődő számára fontos információkat hordoz a szintén kéthavonta megjelenő
Közlemények, amely beszámol az Egyesület hatékony közreműködésével a közelmúltban
lebonyolított programokról éppúgy, mint a közeljövő várható eredményeiről. Egyesületi tagoknak és külsős érdeklődőknek egyaránt hasznos információ az e kiadvány keretében megjelenő Magjegyzék gazdag kínálata.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

2015 januárjában áttértünk a domainnevünkkel harmonizáló saját levelezőlistánkra, amelynek szolgáltatása, beállíthatósága és elérhetősége hatékonyabb az előzőnél. A jobb elérés segíti az információáramlást úgy az egyesületi tagok, mint az Egyesületünk élete, kiadványai,
programjai, maglistája iránt érdeklődők esetében.
Egyesületünk a 2015-ös évben is 5 helyi csoporttal működött (Budapest, Érd, Győr, Székesfehérvár, Zalaegerszeg). Szervezésükben rendszeres előadások, szakmai kirándulások
szerveződnek az országban található gyűjtemények bemutatására, megtekintésére. a csoportok rendezvényi egyaránt szolgálják a gyűjtők ismeretbővítését, és új tagok toborzását.
Egyesületünk az év során a következő kiállításokon játszott aktív szerepet:
a)
MOT Tavaszi Orchidea- és Bromélia Kiállítás: Itt a Bromélia Szakcsoporttal közösen mutattuk be a szárazságtűrő kaktuszokat és Tillandsia-kat a közönségnek.
b)
Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai Szakkiállítás és Vásár: Egyesületünk információs standdal, kaktuszvásárral és szakmai előadásokkal (dr. SOLTI
Ádám, HALMI László,) volt jelen.
c)
Országos Kaktuszkiállítás és -vásár: Májusban és szeptemberben került sor Egyesületünk több évtizedes múltra visszatekintő legnagyobb szabású rendezvényére. A
két eseményre több ezer érdeklődő volt kíváncsi az ELTE Botanikus Kertjében
(1083 Budapest, Illés u. 25.). A rendezvény keretében szakmai előadások is elhangzottak, többek között VARGA Zoltán, KAJDACSI János közreműködésével.
d)
Részt vettünk áprilisban a CONSTRUMA KERT - 4. Dísznövény és kertépítészeti
szakkiállításon és vásáron HAVAS László és SZABADOS Attila aktív közreműködésével.
e)
Jelen voltunk a Lurdy Házban megrendezett Vadnyugati Élményváros keretében felépített Csodafarm rendezvénysorozaton is, ahol Libnárné Herczeg Ilona, Jokhel
Csaba és Horváth Ferenc képviselte az Egyesületet.
f)
Szeptember folyamán szintén LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona és JOKHEL Csaba személyében képviseltettük magunkat a 20. Alföldi Faiskolai Nap rendezvénysorozatán
Kecskeméten.
g)
Szeptemberben zajlott le sikeresen az Érdi Kern Péter Kaktuszkör 27. Kaktuszkiállítása és -vására.
Tavasszal került sor a már évek óta meghirdetett Nyílt Napokra, ezúttal FÜLEKI József és
DÓSA Béla tagtársunk gyűjteményének szervezett megtekintési lehetőségeként.
Újabb gyűjteményt tudtunk szakmai elismerésben részesíteni: HAVAS László Thelocactus
gyűjteményét találta méltónak a szakmai bizottság az Elismert Thelocactus szakgyűjtemény címre. Így ez lett az ország 3. elismert szakgyűjteménye FÜLEKI Józsefé és KÁDÁR I.
Csabáé után.
Taglétszám alakulása: jelenlegi létszám 225 fő.
A kapott támogatások:
a)
CSENGERI Zsolt
30.000 Ft
b)
JOKHEL Csaba
20.000 Ft
c)
Papp Kertészet
20.000 Ft
d)
SZABADOS Attila
30.000 Ft
e)
SZILÁGYI Attila
20.000 Ft
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11.
12.

Külön szeretnénk megköszönni a tagságnak és külsős támogatóknak a felajánlott 1%-ot. Az
e jogcímen befolyó 270.800 Ft összeget kizárólag közhasznú célokra (bérlemények, a Kaktusz Világ című kiadványunk szakmai színvonalának növelésére, valamint szakmai kirándulások támogatására fordítottuk.
Cél szerinti juttatások. Az Egyesület juttatásban – beleértve a vezető tisztségviselőket is senkit sem részesített.
A 2015. év gazdasági helyzetének bemutatása:

Cím
Tagdíj,
Kaktusz-Világ-előfizetés
Kaktusz-Világ Online
Pozsgások
Kiállítás
Régi kiadványok
Mageladás
Adó 1%-a
Adomány + kirándulás
Egyéb
Összesen

Bevétel

Cím

Kiadás

1 256 500 Nyomdai költségek

1 509 802

10 000
255 000
1 570 000
225 922
212 920
270 800
412 206
14 548

715 000
590 250
120 000
98 760
105 000
56 689
127 774
30 000
87 029
3 440 304
788 592

Bérleti díjak
Postaköltségek
Könyvelés
Helyi csoportok
Ügyvédi díj
OTP bankköltség
Irodaszer-, eszközbeszerzés
Dísznövény Terméktanács
Egyéb
4 228 896 Összesen
Eredmény

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
2016. február 13-án 11:00-kor a
Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25. szám alatt tartott
évi rendes (megismételt) Közgyűléséről
Jelen van: 19 fő, a mellékelt jelenléti ív (jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet) szerint.
Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a jelenléti ív
alapján a létszámot, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket (határozat
száma: 2016/1/1. [év/közgyűlés száma/határozatszám]):
Levezető elnök:
LUKOCZKI Zoltán
Jegyzőkönyvvezető:
dr. SOLTI Ádám
Jegyzőkönyv-hitelesítő 1.:
JOKHEL Csaba s.k.
Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.:
JOKHEL Csabáné s.k.

Napirendi pontok
1.
2.

Elnöki beszámoló
Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfoLUKOCZKI Zoltán a
gadása
közgyűlés levezető elnöke
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3. Az Egyesület 2015. évi költségvetés beszámolójának előterjesztése és elfogadása
4. Az Egyesület 2016. évi költségvetés tervezetének előterjesztése és elfogadása
5. Az MKOE 2015. évi közhasznúsági jelentésének előterjesztése és elfogadása
6. Tagsági viszonyok felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján
7. Új tisztségviselők megválasztása
8. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása
9. Tiszteletbeli elnöki cím adományozása
10. Egyebek
A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták (határozat száma: 2016/1/2.).

1) Elnöki beszámoló
Az elnöki beszámolót HORVÁTH Ferenc MKOE elnök ismertette a Közgyűléssel (jegyzőkönyvhöz
csatolt 2. sz. melléklet). Rövid kivonat:
• A 2015-ös évben egyesületünk a következő kiállításokon vett részt vagy a következő kiállí tásokat szervezte:
◦ március: Csodafarm Egzotikus Kisállat és Kaktusz Kiállítás; Lurdy Ház, Budapest
◦ április: Corvinus Díszkert Kertészeti és Gasztronómiai Szakkiállítás és Vásár; Budapesti Corvinus Egyetem Budai Arborétuma
◦ április: CONSTRUMA KERT - 4. Dísznövény és kertépítészeti szakkiállítás és vásár
HAVAS László és SZABADOS Attila közreműködésével;
◦ május: Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és -vásár – SAJTI Sándor és UJRÉTI Endre
emlékkiállítás (1700 fő látogató), ELTE Füvészkert
◦ Szeptember: 20. Alföldi Faiskolai Nap, Kecskemét;
◦ szeptember: Őszi Országos Kaktuszkiállítás és -vásár – Ariocarpus szakkiállítás
(1200 fő látogató), ELTE Füvészkert. A kiállítás nyertese, aki az Anisits Vándorkupát
kapta: SZILÁGYI Attila;
◦ Szeptember: Érdi Kern Péter Kaktuszkör 27. Kaktuszkiállítása és -vásár, Érd;
◦ szeptember: OMÉK, Hungexpo, Budapest;
• Az egyesület kirándulást, szakmai utat szervezett a chrudimi kaktuszkiállításra és -vásárra;
• Az egyesület aktív hirdető munkát folytatott.
• HAVAS László gyűjteménye megkapta az Elismert Thelocactus Szakgyűjtemény titulust.
• Elhunyt UJRÉTI Endre, SAJTI Sándor, EPRESI László,
SZUTORISZ Gyula, DEÁK Péter és PÁKÓ Gyula gyűjtőtársunk.
A jelen lévők az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadták (határozat
száma: 2016/1/3.).

2) Ellenőrző Bizotság beszámolója
A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet szerint tartotta
meg SAS István, az Ellenőrző Bizottság tagja. Rövid kivonat:
• A tagdíjemelés nem okozott jelentős visszaesést a taglétszámSAS István, az Ellenőrző
ban.
Bizottság tagja
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• Az újság késése a beérkező anyagok hiány miatt áll fenn.
• A bizottság megállapította, hogy a számlák rendben vannak, az egyesület anyagi helyzete
stabil.
• 94 magrendelés érkezett a magfelelőshöz, a maglista frissítése folyamatos, az új tételek beszerzése cseh forrásból történik.
◦ 4 ember nem fizette ki a megrendelt magok ellenértékét.
▪ Dr. GYÚRÓ Zoltán: „Hogyan szankcionáljuk? Hogyan védjük ki?”
▪ Hozzászólók: SASVÁRI Ákos, HORVÁTH Ferenc, dr. GYÚRÓ Zolán, HORVÁTH
Ferenc, LUKOCZKI Zoltán
▪ MOLNÁR Péter a saját weboldalán kapott rendelésekre is visszaigazolást szokott
küldeni, és csak fizetés után postáz.
▪ Hozzászólók: RENDES István, MOLNÁR Péter, dr. SOLTI Ádám, LUKOCZKI Zoltán, SAJGÓ Csanád, dr. GYÚRÓ Zoltán, SAS István;
▪ HORVÁTH Ferenc: „Dr. GYÚRÓ Zoltán tegye fel a feltételeket a honlapra, hogy
mindenki előre fizessen RUZSICS István visszajelzése alapján, mert a kis tételek
is jelentősek, ha összeadjuk őket.”
▪ Hozzászólók: JOKHEL Csaba, dr. SOLTI Ádám, LUKOCZKI Zoltán.
▪ Dr. GYÚRÓ Zoltán: „Nem lehetne olyan szabályt hozni, hogy január 15-ig készüljön el a mindenkori maglista?”
▪ Hozzászóló: FÜLEKI József;
▪ LUKOCZKI Zoltán: „ezen dolgozni kellene, mert valóban kívánatos lenne”;
▪ FÜLEKI József: „utaljuk az egész kérdést az elnökség hatáskörébe”;
A jelen lévők az ellenőrző bizottsági beszámolót egyhangúlag elfogadták a levezető elnök,
LUKOCZKI Zoltán azon kiegészítésével, hogy „a maglista készüljön el január 15-ig” (határozat száma: 2016/1/4.).

3) Költségvetés – 2015. évi beszámoló
Az Elnökség 2015. évi költségvetés adatait LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona
elnökségi tag, gazdasági vezető ismertette a Közgyűléssel. A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. sz. melléklet szerinti, rövid kivonat:
• összes bevétel a 2015. évben:
4.228.896 Ft
• összes kiadás a 2015. évben:
3.440.304 Ft
• eredmény:
788.592 Ft
◦ Dr. GYÚRÓ Zoltán: „az adó 1%-a bevétel tétel miért
csökkent?”;
◦ LIBNÁRNÉ HERCEG Ilona: „KISS Csaba felesége korábban nagyon sokakat tudott megnyerni a támogatásunk- LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona
elnökségi tag, gazdasági
hoz”;
vezető
◦ SAS István: „az egyesület elöregszik, a nyugdíjasok nem
tudnak 1%-ot fizetni”;
◦ Hozzászólók: LUKOCZKI Zoltán, dr. GYÚRÓ Zoltán;
◦ FÜLEKI József: „JOKHEL Csaba nagyon jól menedzseli a támogatói rendszert, a kieső
bevételek így kompenzálódnak”;
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A jelen lévők a 2015. évi költségvetési beszámolót egyhangúlag elfogadták (határozat száma:
2016/1/5.).

4) Költségvetés – 2016. évi tervezet
Az Elnökség 2016. évi költségvetési tervezetét LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona elnökségi tag, gazdasági
vezető ismertette a Közgyűléssel. A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolt 5. sz. melléklet szerinti,
rövid kivonat:
• összes tervezett bevétel:
4.620.000 Ft
• összes tervezett kiadás:
3.860.000 Ft
◦ MOLNÁR Péter: „Miért került kevesebb összeg a nyomdaköltség tervezetébe, és miért
nőttek meg a tagdíj-kifizetések?”;
◦ HORVÁTH Ferenc: „A Kaktusz-Világ példányszáma 300-ról 250-re csökken,
hogy ne a raktárnak termeljünk, ugyanis áll benne a pénzünk, valamint még nem zajlott le a Dísznövény Szövetség és Terméktanács közgyűlése, nem tudjuk, mennyi lesz
a tagdíj, ha emelnek, akkor is bent maradunk az 50.000 Ft kereten”;
◦ SAS István: „az elnökség komolyan foglalkozzon azzal, hogy lépjünk át az ÁFA-fizetési körbe, mert 5.000.000 Ft forgalom felett az egyébként is törvényi kötelezettség”;
◦ HORVÁTH Ferenc: „igaz, de akkor nem lehetünk közhasznúak, az idei év próba lesz,
ha nagyon megközelítjük az 5.000.000 Ft plafont, akkor úgyis át kell lépnünk, ez törvényi kötelezettség”;
◦ Dr. SOLTI Ádám: Dr. GYÚRÓ Zoltán kérdésére válaszolva „a tervezett tagdíjkiadások
fedezik az egyesület belépését a Deutsche Kakteengesellschaftba, ekkor ugyanis a
könyvtárban olvashatóvá válnának a Kakteen und andere Sukkulenten havi számai,
és az egyesület megvehetné a csak tagok számára hozzáférhető kiadványokat.”;
◦ LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona: „a könyvelőnk tegnapelőtt tragikus hirtelenséggel meghalt, az idei könyvelést a kollégái még elkészítik, de sajnos új könyvelőt kell keresnünk.”.
A jelen lévők a 2016. évi költségvetési tervezetet egyhangúlag elfogadták (határozat száma:
2016/1/6.).

5) Közhasznúsági jelentés
A közhasznúsági jelentést SASVÁRI Ákos MKOE titkár ismertette a
Közgyűléssel. A jelentést a jegyzőkönyvhöz csatolt 6. sz. melléklet tartalmazza, amely részletesen a közgyűlési jegyzőkönyv előtti cikkben
olvasható.
A jelen lévők a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadták (határozat száma: 2016/1/7.).

6) Tagsági viszonyok felmondása
A 2014-ben MKOE tag, de 2015-ben tagdíjat nem fizetők listáját
SASVÁRI Ákos MKOE titkár ismertette a Közgyűléssel. A listát a jegyzőkönyvhöz csatolt 7. sz. melléklet tartalmazza)
A jelen lévők a tagsági viszonyok felmondását egyhangúlag elfogadták
SASVÁRI Ákos MKOE titkár
(határozat száma: 2016/1/8.).
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7) Új tisztségviselők megválasztása
Az új tisztségviselők megválasztásáról HORVÁTH Ferenc MKOE elnök
tájékoztatta a Közgyűlést. Kötelező tisztségviselőket nem kell választani idén, senkinek sem járt le a mandátuma. Az MKOE megbízott tisztségviselőnek a budapesti csoport vezetésére VARGA Zoltánt, szervezési
vezetőnek pedig ÖTVÖS Dénest kérte fel.

8) Anisits János Dániel-emlékérem átadása
Az Anisits János Dániel-emlékérem odaítéléséről HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök tájékoztatta a Közgyűlést. A laudációkat a jegyzőkönyvhöz csatolt 8 és 9-es sz. melléklet tartalmazza. 6 pályázat érkezett, a
részletes javaslatok elbírálása után titkos szavazáson FÜLEKI József és
SAVU Mircea kapja a 2016. évben a díjat.

9) Tiszteletbeli elnöki cím adományozása

FÜLEKI József legújabb
Anisits-díjasunk

HORVÁTH FERENC MKOE ELNÖK előterjesztése: BÉKEFI József egykori MKOE elnök került felterjesztésre, aki a egyesület irányítását annak mélypontján vette át, és nor malizálta a működést.
A jelen lévők a tiszteletbeli elnöki cím adományozását egyhangúlag elfogadták (határozat száma:
2016/1/9.).

10) Egyebek
a) Az egyesület PayPal fiókot hoz létre RIGERSZKI Zoltán közreműködésével, hogy a nemzetközi kifizetések egyszerűbbé váljanak.
b) A KuaS rendezvény-rovatába be fognak kerülni a kiállítási eseményeink.
c) BÉKEFI József szerkesztői jogosultságot kap a facebook-oldalhoz a reklámtevékenység előmozdítása érdekében (https://www.facebook.com/kaktuszgyujtok.hu)
d) A kiállításokra aki tud, adjon nagy méretű növényeket, a szállításhoz megfelelő szállítójárművet fog az egyesület szerezni. SZILÁGYI Attila a szállítást nem tudta biztosra megígérni.
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e) A május 20-22-e közötti tavaszi kiállítás fő tematikája a Notocactus nemzetség lesz,
dr. TYAHUN Szabolcs és a MOT Bromélia Szakcsoport szintén kiállít, PÁLMAI Ildikó koordinálja a reklámtevékenységet.
f) 2016. május 28-tól kirándulást szervez az egyesület az eugendorfi kaktuszbörzére.
g) RUZSICS István bejelentése szerint 2017-től nem vállalja a magfelelősi munkát, a helyére új
magfelelőst kell keresni, ha nem lehet meggyőzni a maradásról.
h) SASVÁRI Ákos: javaslatokat vár a könyvtárfejlesztésre, valamint mindenkitől kéri az elfekvő alapdokumentumokat, ha bárkinél van esetleg ilyen.
Kmf.
a jegyzőkönyvet vezette:
dr. SOLTI Ádám s.k.
hiteléül:
JOKHEL Csaba s.k. és JOKHEL Csabáné s.k.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1%-áról
Mindenki, aki személyi jövedelemadót (SZJA) fizet, felajánlhatja adója 1%-át egy közhasznú civil
szervezetnek.
Ha elégedett a munkánkkal, és egyetért alább felsorolt céljainkkal, tevékenységünkkel, kérjük, adó bevallásakor gondoljon ránk, adja 1%-át a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének!
Adószámunk: 19576583 - 1 - 13
Nevünk:
MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
http://kaktuszgyujtok.hu/mkoe/rendelkezo-nyilatkozat-befizetett-ado-1-arol

Nyílt nap 2 helyszínen 2016. április 23-án 9-16 óráig
• FÜLEKI József
2220 Vecsés, Halmi u. 13.
• CZIRJÁK Ferenc 2220 Vecsés, Batthyány u. 22.
Szeretettel várunk minden Mammillaria-, kaktuszkedvelőt és növényszeretőt!
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete
2030 Érd, Hernád utca 15/A
www.kaktuszgyujtok.hu
Elnökség:
Elnök:
Tagok:

HORVÁTH Ferenc
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona
gazdasági vezető
RIGERSZKI Zoltán
kiadványterjesztő
Ellenőrző bizottság:
Elnök:
ZÖLD Józsefné
Tagok:
MOLNÁR Veronika
SAS István
Tisztségviselők:
Főtitkár, könyvtáros: SASVÁRI Ákos
Honlapszerkesztő: Dr. GYÚRÓ Zoltán
K-V főszerkesztő: Dr. SOLTI Ádám
Magfelelős:
RUZSICS István
Szakmai vezető: PAPP László
Szervező titkár:
ÖTVÖS Dénes
Helyi csoporttitkárok:
Budapest:
VARGA Zoltán
Érd:
JOKHEL Csaba
Győr:
KÁDÁR I. Csaba
Keszthely:
HÓSVÁRI Péter
Székesfehérvár:
BIRKÁS Erika
Zalaegerszeg:
HÓBOR Zsolt
Tagdíjak:

Adószám:
19576583-1-13
Számlaszám: 11702036-20532178
+36 20 546-2668
+36 20 517-1130

horvath.bromelia@gmail.com
szupperkabuto@gmail.com

+36 30 488-4096

zoltanrigerszki@gmail.com

+36 30 910-8649
+36 30 395-2228
+36 22 325-539

lenke.zilike@gmail.com

+36 20 962-6224
+36 70 509-8798
+36 1 372-2500/8614
+36 30 440-3876
+36 30 539-0370
+36 20 9494-650

sasvari.akos1@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
sadambio@elte.hu
ruzsics.istvan@t-online.hu
papp.laszlo@fin.unideb.hu
otvosdenes@gmail.com

+36 70 364-9537
+36 20 925-5851
+36 30 927-0432

vargazolee@gmail.com
jokhelcsaba@t-online.hu
csaba.kadar@kadartech.hu
pumpika@freemail.hu
berika6661@freemail.hu
hozso27@t-online.hu

+36 30 950-2231
+36 30 534-8084

• Éves tagdíj a 2016. évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előfizetését is: 7000 Ft.
• Éves tagdíj a 2016. évre, Kaktusz-Világ előfizetés nélkül, de Közlemények és minden más egyesületi szóróanyag postázásával: 3000 Ft.
• Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
• Kaktusz-Világ, az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 6 alkalommal, 44 oldalon. A szakmai folyóirat internetes verziója a Kaktusz-Világ Online, amely az
archívumba
is
betekintést
enged,
előfizethető:
2500
Ft
mindenkinek.
Főszerkesztő: dr. SOLTI Ádám.
• Pozsgások, lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 oldal/év). Előfizetési díja: 2500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 3000 Ft (nem MKOE tagoknak). Szerkeszti: LUKOCZKI Zoltán.
• Közlemények, az MKOE információs és közéleti kiadványa. Megjelenik évente 6 alkalommal, változó oldalszámon. Szerkeszti: dr. GYÚRÓ Zoltán.
Az egyesülettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő címre várjuk:
horvath.bromelia@gmail.com
A korábbi Közlemények a www.kaktuszgyujtok.hu/kozlemenyek oldalon érhetőek el.

