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Elnöki beköszönő

Tisztelt Tagtársak!

Ismét eltelt egy év, egyesületünk életében sok-sok programmal, eredményes kiállításokkal.

A rendszeresen megrendezett tavaszi és őszi füvészkerti kiállítások látogatói létszáma idén elérte a
4200 főt, mely a mi kis létszámú egyesületünknél igen jó látogató számnak mondható. A kiállítások
színvonala és növényanyaga idén is esztétikus és minőségi volt, köszönet ezért a szervezőknek, a
kiállítóknak, és a kiállítás felépítésében segítő tagtársainknak!

Két szakmai kirándulást szerveztünk Ausztriába
és Csehországba,  mindkét  programunkra  meg-
teltek a meghirdetett helyek, ez vissza jelzés a
vezetőségnek,  hogy a szakmai utakat továbbra
is biztosítanunk kell tagjaink számára.

Jövő évtől változik, bővül a Kaktusz-Világ
szerkesztői  gárdája,  ami  remélhetőleg  pozitív
változást hoz szaklapunk tartalmában és megje-
lenésében.

2017. januártól tagdíjunk 5000 Ft lesz egy évre,
mely magába foglalja a Kaktusz-Világ szá-
mainak postázását is. Újságunk nem lesz előfi-
zethető,  hanem tagi  járandóság lesz,  a  Közle-
mények a Kaktusz-Világ lapszámaiba in-
tegrálódik, színesen nyomtatva kerül olvasóink-
hoz.  A lapszámokat  viszont  évi  négy  számra
csökkentjük, ennek oka, hogy kevés a minőségi
szakcikk, amit a szerkesztőség fel tud használni.

Remélem ezeket a változásokat mindenki meg-
értően fogadja, és minden lapszámunk az Önök
szakmai érdeklődését szolgálja majd!

Végezetül  kívánok az  MKOE vezetősége nevé-
ben áldott karácsonyi ünnepeket és virágzásban
gazdag új esztendőt!

HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

A jó hangulatú Kaktuszos Karácsonyon a tombolá-
ra váró növények és pálinkák sokasága



Elnökségi jegyzőkönyv
az MKOE 2016. november 20-án 10:00 órakor,

az egyesület székhelyén tartott Elnökségi ülésről
Megjelentek az elnökség részéről:

• HORVÁTH Ferenc

• LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona

• RIGERSZKI Zoltán

Megjelentek a meghívottak részéről:

• Dr.  GYÚRÓ Zoltán,  FÜLEKI József,  JOKHEL Csaba,  MOLNÁR Veronika,  ÖTVÖS Dénes,
SAS István, SASVÁRI Ákos, VARGA Zoltán, ZÖLD Józsefné

1) HORVÁTH Ferenc összefoglalta és értékelte az idei év eddig elmúlt időszakának eseményeit.

2) A hagyományos egyesületi Kaktuszos Karácsony december 11-én (vasárnap) 14:00 órától kez-
dődően  a  Füvészkerti  terembérleményben  kerül  megrendezésre.  Az  esemény  meghirdetéséről
dr. GYÚRÓ Zoltán gondoskodik az egyesületi honlapon, a levelezőlistán, továbbá az egyesület face-
book oldalon.

3) A Kaktusz-Világ magazin szerkesztői ülést tartanak a  Kaktuszos Karácsonyt közvetlenül
megelőzően 12:00 órától a helyszínen.

4) Az előző elnökségi ülésen az éves tagdíj módosításával kapcsolatosan meghozott döntés az alap-
szabály módosítását teszi szükségessé. Az alapszabályt csak az egyesület közgyűlése módosíthatja,
ugyanakkor ezzel nem lehet várni a következő éves rendes közgyűlés időpontjáig, hiszen a jövő évi
tagdíjak beszedése 2017. január 1-jétől megkezdődik, ezért rendkívüli közgyűlés összehívására van
szükség. A rendkívüli közgyűlés első időpontja az egyesület székhelyén 2016. december 5. 10:00
óra, amint várhatóan nem jelenik meg a tagság 50%-a + 1 fő. A második időpontban a megismételt
rendkívüli közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amelyre kiváló alkalom a
Kaktuszos Karácsony, ahol a tagság viszonylag nagyobb számban megjelenik. Erre készülünk. A
meghívókat az alapszabály kitételeinek megfelelően RIGERSZKI Zoltán előkészíti és dr. GYÚRÓ Zol-
tán közzéteszi az egyesület elektronikus hírközlési felületein.

5) Az alapszabálynak kötelező jelleggel tartalmaznia kell a tagdíjat, így az ezeknek megfelelő módo-
sításokat, valamint egyúttal az alapszabály helyesírási-stilisztikai módosításait tartalmazó anyagot
RIGERSZKI Zoltán előkészíti a megismételt rendkívüli közgyűlésre, amit azt megelőzően véleménye-
zésre és tájékoztatásra megküld az egyesületi tisztségviselők részére.

6) Jövő évtől kezdődően az újonnan belépő tagjainkat a Kaktusz-Világ egy-egy régi számával,
vagy a pozsgáslapok egy-egy lapjával ajándékozzuk meg az archív egyesületi kiadványok értékesí -
tésének előmozdítása, reklámozása érdekében. Az erről szóló értesítést dr. GYÚRÓ Zoltán közzéteszi
az egyesület elektronikus hírközlési felületein, RIGERSZKI Zoltán kiadványterjesztő pedig elvégzi az
új belépők részére a felajánlások postázását.

A döntésről szóló Elnökségi határozat a következő:

1/2016. sz. Elnökségi határozat: 2017. évtől kezdődően az MKOE új belépő tagjai részére az ar-
chív kiadványok egy példányát térítésmentesen megküldi az egyesület kiadványterjesztője. Az
ilyen  archív kiadványok lehetnek a  Kaktusz-Világ magazin  1-1  korábbi  száma vagy a
Pozsgások c. kiadvány 1-1 lapja. A határozat visszavonásig érvényes.
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7) A tagdíjrendszer átalakításával megszűnik az egyszerűsített tagság. Ezáltal nem tartható fent to-
vább az a lehetőség, hogy korábbi elnökségi határozat szerint úgy biztosítsunk térítés nélküli Kak-
tusz-Világ magazint Anisits-díjasaink részére, hogy nem fizetnek elő a magazinra, ugyanis: ha nem
fizet tagdíjat, megszakad a tagsága és nem élhet tagsági jogaival, viszont ha tagdíjat fizet az új rend-
szerben, az már eleve magában foglalja a Kaktusz-Világ magazint is. A változásról RIGERSZKI

Zoltán levélben értesíti az MKOE Anisits-díjasait.

A döntésről szóló Elnökségi határozat a következő:

2/2016. sz. Elnökségi határozat: 2017. évtől kezdődően az MKOE tagdíjrendszerének átalakítá-
sa miatt az egyesület  Anisits-díjasai részére nem tudja biztosítani az ingyenes Kaktusz-Világ
magazint. 

8) 2017. évtől kezdődően megszűnik a Kaktusz-Világ Online. Az előfizetések száma folyamatosan
5 alatti, nem növekszik. Az MKOE vallja, hogy a digitális kiadás jelenti a jövőt, ugyanakkor ehhez
még nem elérkezett az idő. Így a Kaktusz-Világ Online előállítása feleslegesen köt le szabadidőt és
erőforrást, amit más hasznos feladatra kell összpontosítani. A nyomdai magazin tartalmából tovább-
ra is készül digitális kivonat, amely a kiadvány népszerűsítését szolgálja.

A döntésről szóló Elnökségi határozat a következő:

3/2016. sz. Elnökségi határozat: Tekintettel a Kaktusz-Világ Online előfizetésének alacsony
számára, továbbá az MKOE tagdíjrendszerének átalakítására, 2017. évtől kezdődően megszűnik a
Kaktusz-Világ  Online.  Helyébe  a  magazin  tartalmának kivonatával  megtöltött  népszerűsítő
elektronikus kiadvány lép.

9) Az elmúlt 2-3 évben stabilizálódott az egyesület anyagi helyzete, bevételei emelkedtek. Annak ér-
dekében, hogy az egyesület alanyi áfa-mentessége továbbra is biztosítható legyen, a bevétel stagná -
lását vagy kismértékű csökkentését kell elérni az áfa-mentesség felső összeghatárához illeszkedően.
Minthogy bevételeink nagy hányadát adják a tavaszi és őszi kiállításaink jegybevételei, így az egye-
sületi tisztségviselők úgy határoztak, hogy 2017-től kezdődően az egyesületi tagok ingyenesen, be-
lépőjegy vásárlása nélkül tekinthetik meg a füvészkerti kiállításokat.

A döntésről szóló Elnökségi határozat a következő:

4/2016. sz. Elnökségi határozat: Az MKOE tagjai, továbbá a pártoló és tiszteletbeli tagok 2017.
évtől kezdődően ingyenesen jogosultak látogatni az egyesület kiállításait.

10) Az egy háztartásban élő tagok a tagdíjrendszer jövő évi átalakítása nyomán abba a helyzetbe es-
hetnek,  hogy a  Kaktusz-Világ magazint szükségtelenül és kényszeredetten több példányban
kapnák meg. Jó megoldás lenne, ha a második családtag a tagdíjbefizetéséért cserébe nem a Kak-
tusz-Világ magazint, hanem a Pozsgások c. kiadványt kapná.

A döntésről szóló Elnökségi határozat a következő:

5/2016. sz. Elnökségi határozat: Az MKOE azon tagjai, akik egy háztartásban élnek és ugyan-
azon levelezési címmel regisztráltak az  MKOE tagnyilvántartásában, közülük a második tag a
tagsággal alapértelmezetten járó Kaktusz-Világ magazin helyett a Pozsgások c. kiadványt
kapja a befizetett tagdíjért cserébe.

11) RUZSICS István magfelelős 2016. december 31-ig tölti be feladatát, azt követően visszavonul a
tevékenységtől. Az új magfelelős LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona javaslatára DÁNIEL Judit érdi tagunk. A
tisztség átadás-átvételére a Kaktuszos Karácsony alkalmával kerít sort a régi és az új felelős.

12) A következő januárban tartandó elnökségi ülés pontos időpontját később jelöli ki az elnök.

K. m. f.
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A kiadványrendelésről
Megújult az MKOE kiadványrendelésének űrlapja, mely összeolvadt az egyesületbe lépés űrlapjával,
hiszen, a tagság többsége is kiadványaink zászlóshajója, a Kaktusz-Világ szakmai folyóiratunk
végett lépett be. Az űrlap az alábbi linken érhető el:

http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/egyesuletbe-lepes-es-kiadvanyrendeles.php

Az eddigiekhez hasonlóan, már hagyománnyá válva egyesületünk most is meghirdeti az év elején
kiadványai kedvezményes megvásárlásának lehetőségét:

• 2017. 01. 01-től 50% kedvezmény határidő nélkül, a visszavonásig

◦ mindenki részére

▪ a 2010 előtt megjelent hazai folyóiratokra,

▪ a megjelenés évétől függetlenül a külföldi folyóiratokra.

• 20% kedvezmény 2017. január 1-től 2017. február 28-ig

◦ az MKOE tagok részére

▪ minden 2010 és 2015 között megjelent folyóiratra,

▪ minden 2003 és 2015 között megjelent pozsgáslapokra,

▪ az összes könyvre.

• A kedvezmény nem vonatkozik

▪ a gyűjtőmappára,

▪ valamint a 2016-ban megjelent folyóiratokra és pozsgáslapokra.

A magjegyzékről, a magrendelésről és a magfelelősi tisztségről

Tisztelt Gyűjtőtársak!
Az MKOE hagyományaihoz híven 2017-ben is tervezi a tagok által adományozott, valamint magke-
reskedő cégektől vásárolt szaporítóanyagból összeállított maglista kiadását.

Kérjük a Tisztelt Gyűjtőtársakat, hogy adományaikkal idén is járuljanak hozzá az egyesületi magak-
ció eredményességéhez!

Magadományaikat a továbbiakban új magfelelősünk címére szíveskedjenek eljuttatni:

DÁNIEL Judit
2030 Érd, Könyves K. u. 32.

Köszönettel:

az MKOE vezetősége
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Új magrendelő űrlap
Megújult az MKOE magrendelésének űrlapja, mely a következő linken érhető el:

http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/magrendeles.php

A magjegyzékkel kapcsolatos minden információ csak erről az oldalról szerezhető meg:

• magrendelő űrlap

• kapható magtételek listája, ami egyben a magrendelő űrlap része

• elfogyott magtételek listája

• a magrendelésről az információk

A magrendelő űrlap működésének fő változásai:

• A kitöltött adatokat és a megrendelt tételeket elküldés előtt összegzi, és ha szükséges módo-
síthatjuk (vagy törölhetjük).

• A maglistákban az adatkeresések jelentősen könnyebbé váltak.

◦ A kapható és az elfogyott magvak táblázatainak jobb felső sarkában levő kereső me-
zővel látványosan megkönnyíthetjük a keresést, bármilyen szöveg- vagy számrészle-
tet elfogad, például:

▪ -14-: a 2014-ben a maglistába kerülő tételekre szűkítjük a listát,

▪ jcs: JOKHEL Csaba által adományozott magtételek,

▪ mamm: a "mamm" szórészletet tartalmazó tételekre (mammifera, Mammillaria,
mammulosus) szűkítjük a listát,

▪ végül a legfontosabb az azonosítóra keresés, hiszen azon a számon vettük a ma-
got és a magvetésnél is csak sokszor ezzel jelöljük a vetésünket.

◦ A maglistában való "közlekedést" a láblécben található linkekkel könnyíthetjük meg,
amik az adott család, adott betűvel kezdődő nemzetségeinek első tételére mutatnak.

Változás a magfelelősi tisztségben
RUZSICS István  lemondott  magfelelősi  tisztségéről,  helyette  DÁNIEL Judit  (+36  (20)  512-8534,
juditd55@gmail.com) folytatja munkáját.

Köszönjük István eddigi munkáját, reméljük a kialakult kapcsolat továbbra is megmarad és élő lesz!

Juditnak sok sikert az új felelősségteljes és munkás tisztséghez!

az MKOE vezetősége

A Közlemények jövője
Jövő évtől, 2017-től az MKOE Közlemények kiadványának önálló kiadása megszűnik és a Kak-
tusz-Világ magazinunk egyik önálló, továbbra is az egyesületünk életének eseményeit bemutató
rovataként fog tovább élni, melynek rovatszerkesztői feladatát tovább viszem.

A kiadott Közlemények képi tartalmait sokszor érte jogos kritika, ami a Kaktusz-Világ ma-
gazinon belül megjelenve már nem fog jelentkezni.

Remélem jövő évben is, immár a Kaktusz-Világ magazinban olvassák majd a Közlemények
híreit, hiszen az azt jelenti, hogy Önök az egyesületünk tagjai!

Dr. GYÚRÓ Zoltán
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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének

rendkívüli /megismételt/ Közgyűléséről
Helye: ELTE Botanikus Kert (Füvészkert) 1083 Budapest, Illés utca 25., az Egyesület által 

összejövetelek céljából bérelt helyisége

Időpontja: 2016. december 11. 14:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megvá-
lasztása

Levezető elnök: SASVÁRI Ákos titkár

Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő 1.: dr. GYÚRÓ Zoltán

Jegyzőkönyv-hitelesítő 2.: ÖTVÖS Dénes

HORVÁTH Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy a Egyesület - szavazati
joggal rendelkező - tagjai 30/222 arányban jelentek meg a megismételt rendkívüli Közgyűlésen. Az
Egyesület Alapszabálya értelmében a megismételt rendkívüli Közgyűlés a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes. 

HORVÁTH Ferenc a Közgyűlés levezető elnökének személyére SASVÁRI Ákost, a jegyzőkönyvvezető
és jegyzőkönyv hitelesítő személyére dr.  GYÚRÓ Zoltánt, a további jegyzőkönyv hitelesítő szemé-
lyére pedig ÖTVÖS Dénest javasolta.

A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket a rendkívüli Közgyűlés egy-
hangú szavazással megválasztotta.

SASVÁRI Ákos levezető elnök ismertette a rendkívüli  Közgyűlés meghívóban szereplő napirendi
pontjait.

9/2016. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

2. Az egyesület Alapszabályának módosítása

Az egyesület Elnöksége 2016. július 30-i ülésén megtárgyalta a Kaktusz-Világ magazin megje-
lenésének gyakoriságára vonatkozó szerkesztőbizottsági javaslatot, melynek értelmében úgy határo-
zott, hogy a magazin megjelenését évi 6 számról 4 számra csökkenti, tekintettel a rendelkezésre álló
és a várható cikkek mennyiségére. A megjelenés gyakoriságának csökkenése lehetővé teszi a tagdíj
összegének 7.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra történő csökkentését is. A tagdíj mértékét az Alapszabály rögzí-
ti. Az Alapszabály módosítása a Közgyűlés hatásköre.

A hatályos Alapszabály 5. § (1) pontja az alábbiak szerint változik:

„Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, illetve jogi személy, ha
a közügyektől nincs eltiltva, részt kíván venni az egyesület tevékenységében, és hozzájárul az
egyesület céljainak megvalósításához, az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el, valamint az Elnökség által meghatározott 5.000 Ft összegű tagdíjat minden év márci-
us 31-ig az MKOE 11702036-20532178 számú számlájára átutalással, illetve – nyugta ellené-
ben – közvetlen pénztári befizetéssel megfizeti. A tagsági díj összegére, esedékességére, rendel-
kezésre bocsátásának módjára vonatkozó rendelkezés irányadó úgy az új belépő tagokra, mint a
már fennálló rendes tagságra.”

A hatályos Alapszabály 5. § (3) pontja az alábbiak szerint változik:
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„A rendes tagsági jogviszony papíralapú vagy elektronikus belépési kérelem benyújtásával, az
500 Ft összegű egyszeri belépési díj és az 5.000 Ft összegű tagsági díj befizetésével, illetőleg a
tagsági igazolvány kiadásával a (4) bekezdésben foglaltak szerint jön létre.”

Az előzőeken kívül az egyesület Elnöksége formai-helyesírási módosításokat végzett az Alapszabály
szövegében. Ezek a módosítások az alapszabályi rendelkezések értelmét nem változtatták meg, nem
érdemiek, működésbeli változást nem jelentenek, és a nyilvántartott adatokat sem érintik. Az Alap-
szabály ezen módosításait az egyesület az elektronikus hirdetési fórumain a tagok számára elérhető
módon közzétette.

Az Alapszabály módosított szövegét tehát a tagság megismerte, és a lényeges változtatások ismerte -
tését követően a következő határozatot hozta:

10/2016. számú Közgyűlési határozat:

Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Alapszabály módosítását.

Ezt követően SASVÁRI Ákos levezető elnök a rendkívüli Közgyűlést bezárta.

Kmf.

2017. I. féléves programok

MKOE Budapesti Helyi Csoport
• 2016. 01. 09. HALMI László: Kaktusznevelési tapasztalataim

• 2016. 02. 13. VARGA Zoltán: A Lophophora nemzetség bemutatása

• 2016. 03. 13. HOLLÓ László: Virtuális látogatás külföldi gyűjteményekben

• 2016. 04. 10. HAVAS László: Mexikói kisnemzetségek a gyűjteményben

• 2016. 05. 08. FÜLEKI József: Új leírású Mammillaria fajok

A programok helyszíne és időpontja:
• 18 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZKI (1106 Bp. Maglódi út. 8. [Olaj u. végén]) tanker-

tészeti „Rajzterem”.

Szeretettel várjuk programjainkra! VARGA Zoltán

Érdi KERN Péter Kaktuszkör
• 2017. 01. 12. KISS Csaba és KISS Ármin: KAKTUSZKÖR-KÉP 5

• 2017. 02. 09. LUKOCZKI Zoltán: Virágzó Gymnocalycium-ok gyűjteményemben

• 2017. 03. 09. IZSAY Tamás: Oreocereus nemzetség

• 2017. 04. 13. HANKUSZ Alicia: Íriszek és amarilliszek

• 2017. 05. 11. VARGA Zoltán: Kora tavasz Mexikóban (2017)

A programok helyszíne és időpontja:
• Szepes Gyula Művelődési Központ Lakótelepi Klubövezet Érd, Enikő u. 2.

• Minden hónap második csütörtökjén 17 órától

Szeretettel várjuk programjainkra! JOKHEL Csaba
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MKOE Székesfehérvári Helyi Csoport
• 2017. 01. 03. LUKOCZKI Zoltán:Virágzás a gyűjteményemben 2016. észak-amerikai fajok

• 2017. 02. 07. LUKOCZKI Zoltán:Virágzó Gymocalycium-ok a gyűjteményemben

• 2017. 03. 07. LUKOCZKI Zoltán: Andoki növények

• 2017. 04. 04. LUKOCZKI Zoltán:Virágzó Lobiviá-k

• 2017. 05. 02. A kiállítással kapcsolatos teendők megbeszélése

• 2017. 06. 06. Gyűjtemény látogatás LUKOCZKI Zoltánnál

A programok helyszíne és időpontja:
Szent István Művelődési Ház, 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Az előadások 17 órakor kezdődnek. Utána kötetlen beszélgetés kaktuszokról és egyéb pozsgás nö-
vényekről, érdeklődőknek tanácsadás. A rendezvény látogatása díjtalan.

Szeretettel várjuk programjainkra!

BIRKÁS Erika

Miért is érdemes MKOE tagnak lenni?
A közgyűlés által megerősített  MKOE elnökségi határozat alapján a 2017. évtől a tagdíj 5000,- Ft
lesz, amiért a Kaktusz-Világ kiadványunkat (4 szám/év) a tagok térítésmentesen kapják.
A korábbi alaptagdíj megszűnik.
Elsősorban az eddig csak alaptagdíjat fizető és az új, leendő tagjaink részére szól, hogy miért
is érdemes MKOE tagnak lenni:

• A színvonalas, szakmai Kaktusz-Világ magazinért és a Pozsgáslapokért.
• Jövő évtől kezdődően az újonnan belépő tagjainkat a  Kaktusz-Világ egy-egy régi

számával, vagy a Pozsgáslapok egy-egy lapjával ajándékozzuk meg az archív egyesületi
kiadványok értékesítésének előmozdítása, reklámozása érdekében.

• Az  MKOE azon tagjai, akik egy háztartásban élnek és ugyanazon levelezési címmel re -
gisztráltak az MKOE tagnyilvántartásában, közülük a második tag a tagsággal alapértelme-
zetten járó Kaktusz-Világ magazin helyett a Pozsgások c. kiadványt kapja a befize-
tett tagdíjért cserébe.

• Tagjaink az egyesület kiadványait (könyvek, folyóiratok, lapok) kedvezményes áron vásá-
rolhatják meg.

• Az MKOE tagjai, továbbá a pártoló és tiszteletbeli tagok 2017. évtől kezdődően ingyene-
sen jogosultak látogatni az egyesület országos kaktuszkiállításait és -vásárait.

• Az MKOE által szervezett szakmai kirándulások, kiállítások, vásárok meglátogatásához az
egyesület a tagjainak jelentős anyagi támogatást nyújt, akár 50%-os kedvezményt
is biztosít.

• A kedvezményes árú magrendelésekért.
• Az egyesületi tagság a kapcsolatépítések kitűnő eszköze az azonos érdeklődésű gyűjtők

között.
Az MKOE Elnöksége

Kérjük kedves tagtársainkat, hogy az 5000 Ft-os tag-
díjat mindenki csak 2017 januárjától fizesse be!
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