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Kedves Olvasó!
Sokan közülünk előszeretettel utaznak vonattal. Esetenként több száz, sőt ezer
kilométerekre is. Egymást követik az állomások és mindig megkönnyebbüléssel fogadjuk
egy újabb állomás elérkeztét. Hasonlóképpen épül fel az életünk is, sőt, egy társadalmi
szervezet élete is. Állomástól állomásig megyünk, ahol mindig megállunk egy rövid
időre, hogy konstatáljuk: újra elérkeztünk valahová.
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége is elérkezett egy ilyen állomáshoz.
Letelt egy ciklus, tisztújító közgyűlés előtt állunk. Az elmúlt három év eredményei világosan látszanak. Nincs biztosabb kritika, mint a tagság létszámának növekedése, az
ugyanis az elmúlt 3 évben négyszeresére nőtt. Tehát valamit bizonyára jól cselekedtünk.
Maradva az állomásoknál, a kárpátaljai magyarság egy olyan anyaországi támogatás
küszöbére érkezett, amelyre kisebbségi volta alatt még nem volt példa és amely már
karnyújtásnyira van tőlünk. Nem mindegy, hogyan fogunk sáfárkodni ezzel a lehetőséggel. Fogjuk meg egymás kezét és induljunk el a fejlődés útján, dacolva az Ukrajnát
sújtó gazdasági és politikai nehézségekkel. Vegyük kezünkbe sorsunkat, éljünk a történelmi eséllyel, amely egy tiszta szándékból ered: a kárpátaljai magyarság túlélését segítő akaratból. Szövetségünk 2017
májusában fennállásának 20. évét fogja ünnepelni. Jó lenne szeretetben, elégedettségtől sugárzó arcok között ünnepelni
ezt ez évfordulót. Rajtunk múlik!
Virág László, a KMVSZ elnöke

Máramaros-Ugocsa megyei közgyűlés
Az idei év második megyei szintű közgyűlésére
február 27-én, Tiszapéterfalván került sor a helyi református líceum dísztermében. Az alkalmat Seres
János lelkipásztor nyitotta meg egy áhítattal. Ezt
követően Himinecz László ismertette a közgyűlés
napirendjét, melyet a tagság egyhangú szavazással elfogadott, majd az elmúlt év eseményeinek,
támogatásainak beszámolója következett. A
megyei elnök ismertette a KMVSZ 20 éves múltját és üdvözölte azt a kitartó munkát, melynek
köszönhetően a tagság 305 főre növekedett.
Virág László elsőként a Szövetség alapító
tagjainak köszönte meg azt, hogy néhány éve a
kezdeményezés mellé álltak és fontosnak tartot-

ták a helyi vállalkozók közösségbe tömörítését. Elmondta,
a Magyar Kormány időben felismerte azt, hogy a helyi
magyarságnak segítségre van szüksége, és ezért intézkedéseivel tett is megmaradásunkért. A várható anyaországi

pályázatokkal kapcsolatban elhangzott, hogy Kárpátalja
összesen 30 milliárd forint támogatásra számíthat, mely

több éven keresztül kerül majd folyósításra. Említette
továbbá a Fiatal Vállalkozók Tagozatának közeljövőben
tervezett megalakítását.
A köszöntéseket és beszámolókat követte a tisztújítás. Máramaros-Ugocsa megyei elnökként megerősítették
tisztségében Himinecz Lászlót, alelnökként – a Felső-Tisza
vidék képviseletében – Sütő Anikó, jegyzőként pedig Virág
Gréta lett megjelölve. A közgyűlés egyhangú szavazattal
jóváhagyta a javaslatokat.
A hivatalos etapot követte Pataki Gábor előadása,
aki az üzleti tervezés lépéseit vázolta a jelenlévőknek,
készülve ezzel a közelgő pályázati lehetőségekre. Majd
Barkaszi Ferenc okleveles agrármérnök tartott konzultációt
a megjelent gazdákkal. A közgyűlés eredményesen zárult,
szinte a teljes tagság megjelent az alkalmon.
Túri Ágnes
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Madártávlatból 2000 év Európájának
klímaváltozásai és történelmi összefüggései
Az elmúlt 2000 évben Európa
területén négy jelentős, egymást váltó
klímaváltozást regisztrálhattunk:
1. Hideg. Időszámításunk kezdeti
időszakában több fokkal hűvösebb
időjárás uralkodott. A felemelkedő
Római Birodalom ebben az időszakban
erősödött meg szervezetileg, katonailag, tudományosan, kulturálisan,
jogilag.
2. Meleg. A Római Birodalom
bukása (476) környékén egy jelentős felmelegedés vette kezdetét,
mely több, mint fél ezer évig jellemezte Európa éghajlatát. Ebben
az időben a népvándorlás alakította kontinensünk történelmét
és formálódott ki a mai Európa
etnikai térképe. A germánok, szlávok, hunok, vikingek, normanok,
magyarok stb. letelepedtek és
társadalmat, országot alakítottak. Pl.: a 8. sz - tól, a vikingek
kiáramlását, valamint Európa és
az észak-atlanti térség tengerparti
részére kiterjedő hódításait az
akkor tapasztalható melegebb
időszak tette lehetővé. Így népesítették be Skandinávián kívül
a Feröer-szigeteket, Schetlandszigeteket, Izlandot, Grönlandot
(mely jelentése még ma is nehezen
elképzelhető: Zöld föld, ugyanis. a
kilométer vastag jégtakaró helyett
ott akkor hatalmas zöld terület volt),
Új-Fundladot és a Labrador-félsziget
keleti részét.
3. Hideg. A 14. sz. elejétől ún. „Kis
jégkorszak” váltotta a középkor enyhe
időjárását. Ekkor a telek hosszúak és
hidegek, a nyarak rövidek és hűvösek
voltak. Pl.: olyan nyugat-európai helyeken, ahol ma ritkaság számba megy
a hóesés is, nem is beszélve a tartós
fagyról, teljesen természetesek voltak
a ma sarkvidékinek számító telek (évszázadokig a Temze jegén vásárokat
tartottak, 1795 januárjában a hollandok hadihajóflottája belefagyott az
északi La Manche csatorna jegébe és
a franciák ezt felfedezve, lovassággal
foglalták el a mozdíthatatlan hajókat).
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De ebben az időszakban terjedt el és
erősödött meg a reformáció és az európai tudomány-technikai műveltség
és fölény is.
4. Meleg. A 19. sz. közepétől
felmelegedés következett, mely az
utóbbi időszakban soha nem tapasztalt módon felerősödött. Ezt bizonyítja
a nálunk klasszikus havas tél szinte
teljes eltűnése, a kutak kiszáradása;
távolabb a jégtakarók és gleccserek

olvadása és a tengerszínt emelkedése,
valamint az aszályos területek rohamos terjedése.
E négy időjárási váltásból öszszefüggések figyelhetők meg a tárdalomra vonatkozóan:
1. A társadalom mentális irányultsága: 1) A hidegebb periódusban introvertált (magába forduló)
viselkedés a meghatározó. Ennek a
következménye: a tudomány és társadalom fejlődése, pl.: a római korban
és a „Kis jégkorszakban” datálhatjuk a
legnagyobb európai lelki és szellemi
fejlődést (tudományos és társadalmi
felfedezések és fejlesztések); valamint
az európai identitás két leginkább
meghatározó és átfogó mozgalmát: a

keresztyénséget és a reformációt; 2) A
melegebb időszakban az extravertált
(kifelé forduló) viselkedés a jellemző. Ennek következménye: a népek
és a kultúrák kiáramlása, pl.: a kora
középkorban, a népvándorlás a 19.
sz. – ban, valamint a gyarmatrendszer
kialakulása és megszilárdulása (a már
korábban meghatározott, de be nem
töltött határok között), majd új országok létrejötte a gyarmatok helyén
(lásd az amerikai, afrikai és óceániai
államok kialakulását és dátumát).
2. A váltások drámaisága.
Minden időjárási, és ezzel társadalmi váltás krízisekkel zárult le
és kezdődött. Pl.: 1) A pestis két
nagyobb és egy kisebb hullámban
jelentkezett Európában, s nagyjából mindegyik a klímaváltásokra
esett: 540 (Bizánc irányából terjed),
1347-1353 (Európa lakosságának
egyharmada kipusztul), 1720-1728
(Marseille és Magyarország között
szórványosan). 2) Az egész európai
kultúrára kiterjedő háborúk és a
birodalmak szétesése szintén az
időjárási váltásokra esik: 476 szétesik az első Római Birodalom;
13.sz. - meggyengül és szétszakad
a Nyugat Római (Frank) Birodalom;
19.sz. eleje – Francia forradalom
(1789) és a „népek tavasza” (forradalmi mozgalmak Európa szerte,
s itt kontinuitás mutatható ki a két
20.sz –i világháborúval).
Következtetések levonása ezen
összefüggéseket felismerve (igyekezzünk együtt gondolkodni):
1. Drámák: mert klímaperiódus
váltásban vagyunk, és a váltások
drámákkal történnek.
2. Extravertáltság: mert felmelegedő periódusban vagyunk, melynek
jellemzője az extravertált társadalom.
Az extravertáltság megnyilvánulása:
népek kiáramlása (migráció), birodalmak és kultúrák elsüllyedése (Spengler: „A nyugat alkonya”).
Radvánszky Ferenc,
református lelkipásztor,
a KMVSZ elnöki tanácsadója

Évzáró közgyűlés - 2015
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) 2015. évi
évzáró közgyűlésén közel kétszáz
fő vett részt, a rendezvénynek a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Pataki Gábor, a
KMVSZ alelnöke a rendezvény moderátoraként köszöntötte a vendégeket,
majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Református Egyházkerület püspöke
kérte Isten áldását az egybegyűltekre.
Babják Zoltán, Beregszász megyei
jogú város polgármestere köszöntőjében elmondta, az idő alkalmas
a számvetésre és örül annak, hogy
a helyi magyar vállalkozók is tevékenyen részt vesznek környezetünk
szebbé tételében.
Virág László, a KMVSZ elnöke beszédét azzal a kijelentéssel kezdte, hogy a
Szövetség taglétszáma meghaladta a kétszázhúsz főt. Évértékelő beszámolójában
elhangzottak a tökmagolaj termeléssel
kapcsolatos jövőbeni tervek, illetve a
határon túli gazdálkodókkal és vállalkozókkal való további kapcsolatépítés
szükségességére hívta fel a figyelmet.
Üdvözölte a Méhész Közösség tagjainak
aktivitását, illetve a II. Turul Expo termékkiállítás sikerét. Kiemelte, a Szövetség
tervei között szerepel a Nemzeti Vágtába,
valamint a Kárpát-medencei ipari kender
termelésbe való bekapcsolódás. Ismertette a Szövetség 2015-ös évben kiosztott
támogatásait: műtrágya, üzemanyag
támogatás, atkaölő-szer és méhész ruha.
A Vajdaságban indított 50 milliárd
forintos gazdaságfejlesztési támogatás
kapcsán Virág László bejelentette, hogy
Kárpátalja is számíthat a Magyar Állam
segítségére.
Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője
üdvözölte a szép számban megjelent
tagságot és azt, hogy vannak még
olyan vállalkozók, akik tenni akarnak a
kárpátaljai magyarságért. Kiemelte, az
Anyaország támogatásával szeretné
revitalizálni vidékünk gazdaságát. Végezetül felkérte a vállalkozókat, hogy
mindenki gondolkozzon el rajta, tervezze meg, hogy mivel tudná fejleszteni
saját vállalkozását, hangsúlyozta, hogy a
források lehívásában segítséget kapnak.
Pataki Gábor ismertette a közgyűlés

napirendi pontjait, melyet elfogadtak a
résztvevők.
Virág László a 2016-os év tervei
között kiemelte a Szövetség fő célját, ami
a szülőföldön való megmaradás. Fontos
tervként említette feldolgozóipari komplexumok létrehozását, a Kárpát-medencei
vállalkozói és gazdálkodói körökkel
való kapcsolatok továbbfejlesztését,
gépparkok létesítését, szövetkezetek
létrehozásának felkarolását, illetve a
Turul Expo ismételt megrendezését és
kiterjesztését.
Beszédében kiemelte, a KMVSZ
felvállalja a családi szövetkezetek bejegyeztetésével kapcsolatos jogi segítségnyújtást.
Az ukrajnai földmoratórium
változásainak kérdésében Szolomka
Alekszander földprivatizációs szakértő és

szerint a Perényi Zsigmond Gazdaság- és
Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány hosszas
adminisztrációs folyamat után bejegyzésre került. Az Alapítvány fő feladata a
kárpátaljai vállalkozók támogatásának
még hatékonyabb elősegítése, igazgatói
feladatait Himinecz László látja el.
Pataki Gábor ismertette a Szövetség
strukturális átalakításának lehetőségét,
az új felosztás a történelmi vármegyék
határaihoz lesz igazítva. A közgyűlés egyhangúan megszavazta az ung, bereg és
máramaros- ugocsai felosztást.
Határozat született a megyei szintű
tanácskozások időpontjáról: Ung megye – 2016. február második hétvégéje,
Máramaros-Ugocsa megye 2016. február
utolsó hétvégéje, Bereg megye – 2016.
március első hétvégéje.
Pataki Gábor ismertette továbbá

Iljasovics Viktor, a KMVSZ bereg megyei
elnöke adott tájékoztatást és válaszolt
a résztvevők kérdéseire. Iljasovics Viktor
hangsúlyozta, hogy már több peres
ügy folyik földkérdésben ezért a gazdák
fokozottan figyeljenek oda földjeikre és
törekedjenek tulajdonuk hivatalos dokumentumainak megszerzésére.
Őr-Hidi László, a Pro Agricultura
Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke szót kérve hangsúlyozta: a földeket meg kell tartani a helyben lakó magyar gazdák tulajdonában.
Jelezte továbbá, hogy érdemes az ukrajnai fejlesztési lehetőségekre is figyelmet
fordítani. Virág László a felszólalásra tett
reflexióban elmondta, a KMVSZ nyitott
ezen lehetőségek irányába is.
Egyéb napirendi pontok között Virág László a tagság tudomására hozta, mi-

az elnökség tagfelvétellel kapcsolatos
határozatát, miszerint az újonnan csatlakozó tagoknak szükséges két, már két éve
tagsági viszonnyal rendelkező személy
ajánlása, valamint a bejelentkezés napjától
számított három hónap egy úgynevezett
türelmi idő, ami leteltét követően nyerheti
el a kérelmező teljes jogú tagságát.
A közös ebédet követően mezőgazdasági és méhészeti szekcióülésekre
került sor. A gazdálkodók a Tisza- melléki
járás fejlesztési koncepciójával ismerkedhettek meg, míg a méhészek átvehették
méhész ruháikat.
Záró akkordként az elnökség kifejezte jó kívánságait a tagság irányába,
a közelgő ünnepekre való tekintettel
áldott karácsonyt és sikerekben gazdag
új évet kívánva.
Túri Ágnes
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Külhoni fiatal vállalkozók éve – részt
vett a Szövetségünk delegációja
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága meghirdette a
Fiatal külhoni vállalkozók éve programot a 2016-os évre. A nyitókonferenciára 2016. január 29-én Budapesten,
a Magyarság Házában került sor, ahol
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes
bejelentette, hogy a Magyar Kormány
750 millió forinttal kívánja idén támogatni a külhoni fiatal magyar
vállalkozókat. A rendezvényen, mint
az egyik kárpátaljai partner, részt vett
a Vállalkozók Szövetsége is.
A konferencia fő témája a határon
túli magyarság vállalkozói készsége és
a már meglévő vállalkozások fejlesztése volt. A magyar állam egyik fő
céljaként tűzte ki, hogy szülőföldjén
támogassa a külhoni magyarságot,

ezzel is elősegítve a megmaradást, a
boldogulást és a versenyképességet.
A konferencián több kormányzati tárca
és háttérintézmény elvi megállapodást

írt alá, amivel kifejezésre juttatták,
hogy mind az agrár-, mind az ipari és
szolgáltató vállalkozásokat célirányosan
kívánják támogatni a saját erőforrásaik
mentén. Így lett például bevonva a

KMVSZ Ung megyei közgyűlés
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetsége soros tisztújító közgyűlése
előtt jelenleg megyei közgyűléseit
tartja. A 2016-os évben elsőként
Ung megyében (február 13-án) gyűlt
össze a megyei tagság, több, mint
90%-os részvétellel. A tanácskozás
helyszínéül – már hagyományként - a
Szürtei Polgármesteri Hivatal szolgált.
Elsőként a házigazda, Puskár Árpád
köszöntötte az egybegyűlteket és
fejezte ki örömét, hogy ismét vendégül
láthatja a környék vállalkozóit.
Ezt követően Kovács Árpád Ung
megyei elnök ismertette, majd szavazásra
bocsátotta a napirendet, melyet a tagság
egyhangúan elfogadott. A szavazás után
Virág László, a KMVSZ elnöke tartotta
meg ünnepi köszöntőjét, utána pedig
ismertette a Szövetségen belüli aktualitásokat. Beszámolt az eddigi, valamint a
várható támogatásokról, majd válaszolt
a tagság kérdéseire.
Kovács Árpád évértékelő beszédében tételesen, adatokkal alátámasztva sorolta fel a tagságnak nyújtott segítséget, a
számítógép, műtrágya, méhész ruha, at-
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kaölő-szer és üzemanyag támogatásokat.
Majd sor került a megyei tisztségviselők
megválasztására. A szavazást Himinecz
László, Ugocsa megyei elnök vezette.
33 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett
újraválasztották Kovács Árpádot további

három évre. Alelnökként Ferkó Béla,
titkárként pedig Erdélyi István látja el a
továbbiakban az Ung megyei feladatokat.
Kovács Árpád javaslatot tett a
Szövetség elnöki tisztjére, Virág László

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
is, mely ígérete szerint segíteni fogja
a piackutatást és a partnerközvetítés
lehetőségét a külhoni vállalkozásoknak
az európai piacokra való kijutáshoz,
ezzel is növelve a versenyképességüket.
Nagyon fontos a sikeres magyar vállalkozások bemutatása és ismertetése,
amely példaértékű kell, hogy legyen a
fiatal nemzedék számára. A kárpátaljai
fiatalokat rá kell vezetni arra, hogy egy
jó ötlettel és kellő kitartással bizony
nálunk is lehetnek sikeresek. Boldogulásunk fő alapja a sikeres vállalkozás,
amely elősegíti a kárpátaljai magyarság
megmaradását szülőföldjén.
Huszár Péter
a II. RFKMF oktatója,
a KMVSZ Bereg megyei alelnöke
személyében. A tagság egyhangúan
támogatta a javaslatot.
Ezt követően a közgyűlés átalakult kötetlen beszélgetéssé. Szó volt a
földprivatizációs gondokról, a témával
kapcsolatban Virág László hangsúlyozta,
hogy a földeket meg kell tartani a helyi
gazdák tulajdonában. Említésre kerültek
a Fiatal Vállalkozók évével kapcsolatos pályázati és fejlesztési lehetőségek, valamint
a KMVSZ 2016-os évi fejlesztési tervei.
A beszélgetést
követően Barkaszi
Ferenc, a KMVSZ alelnöke és a mezőgazdasági szakbizottság
elnöke folytatott le
egy eredményes
fórum-beszélgetést
a tagokkal. Jól öszszeállított előadásában sok értékes
információval látta el
az egybegyűlteket,
akik jelezték, hogy a
jövőben is igénylik a
hasonló tanácsadásokat. A KMVSZ vezetése biztosított
mindenkit támogatásáról és biztatta a
tagokat, hogy kéréseikkel, igényeikkel
keressék fel az illetékeseket.
Túri Ágnes

Méhészeti konferencia Beregszászon
Az agrárium hagyományos ágazatai mellett mindig is
különleges helyet foglalt el a méhészet. E szorgos rovarok gondozása, illetve a méhészettel kapcsolatos termékek – például
a virágpor, a propolisz előállítása – külön szaktudást igényelt.
Nem véletlen tehát, hogy a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségének (KMVSZ) égisze alatt egy bő esztendővel
ezelőtt létrejött a méhész szekció, amely jelenleg több, mint
száz tagot számlál. A testület nemrég méhész fórumot hívott
össze, amelyen a résztvevők az új idényre való felkészülés
menetét, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg.
Virág László, a
KMVSZ elnöke a résztvevőket köszöntve annak a
reményének adott hangot,
hogy a külhoni magyar
fiatal vállalkozókat segítő
program minél több kárpátaljai sorstársunkhoz
elér, nagyban hozzájárulva
ezzel az itthon maradtak
boldogulásához.
A hozzászólásokból
úgy tűnt, hogy a műrajok eladásából származó bevétel idén
is az egyik fő bevételi forrást jelenti majd méhészeink számára. A tanácskozáson többen hangsúlyozták: bár a méhész
szekciónak egyelőre az ereje kevés ahhoz, hogy ezen a téren
diktálja az árakat, ám a közös fellépésre a kedvező alkupozíció
elérése érdekében vitathatatlanul szükség van. S az is lényeges, hogy a tagok a közösen hozott döntések szellemében
járjanak el, ragaszkodjanak ahhoz a megállapodáshoz, amely
a műrajok értékesítését szabályozza.
Szűcs Zoltán, a méhész szekció koordinátora örvendetes
fejleményekről számolt be: mind a méz termelésével, mind
más méhészeti termékek előállításával kapcsolatban több
megkeresés és együttműködési javaslat is érkezett az Európai
Unió országaiból. Igencsak vonzó perspektíva, hogy vidékün-

kön közös erőfeszítéssel megvalósulhat az ökológiailag tiszta
méhészeti termékek előállítása. Ha élünk a kínálkozó lehetőségekkel, akkor rövid időn belül valóban nyereséges ágazattá
válhat a méhészet Kárpátalján - hangsúlyozta Szűcs Zoltán.
A fórumon előadást tartott dr. Sümegi Mihály, aki immár
fél évszázada végez a méhészettel kapcsolatos ökológiai kutatásokat. Bármennyire is összetett és bonyolult méheink élete,
azért mégiscsak a legfontosabb szempont: mennyire érzik
jól magukat az adott körülmények között hasznos rovarjaink
- hangsúlyozta az európai hírű szakember. Ebből adódik a
legfontosabb feladat, méhcsaládjaink számára biztosítanunk kell a megfelelő
környezetet. Ne azt nézzük – mint az manapság
egyre divatosabbá válik –,
hogy mi árt a méheinket
megtámadó kórokozóknak, hanem inkább arra
figyeljünk, mi szükséges
méheink egészségének
megőrzéséhez. Az előadó
idézte az egyik legnagyobb gondolkodó, Pasteur mondását,
aki azt hangsúlyozta: „…a kórokozó semmi, a feltétel minden.”
Sümegi Mihály nyomatékosan felhívta a figyelmet arra,
hogy a méheink számára biztosított tiszta ivóvíz az egyik
legfontosabb technológiai alapanyag. Megtudtuk: a biológiai
sokszínűség csökkenésével sajnálatos módon eltűnnek a
méheink életében oly nagy szerepet játszó gyógynövények,
holott a medvehagyma, a tisztesfű, a kakukkfű, a bazsalikom,
a citromfű, a szurokfű, a fehér üröm nem csupán a méheink
számára biztosítanak egészséges táplálékot, ezek a mézbe
kerülve az ember számára is fontos egészségmegőrző tényezővé válnak.
-ardaiForrás: http://www.karpatinfo.net/

VI. Földész Fórum
Nyíregyházán, a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete
szervezésében 2016.03.22-én került megrendezésre a VI. Földész
Fórum. A rendezvény célja az ökotermesztés aktuális kérdéseinek
megvitatása volt. A fórumot gép- és termékbemutató színesítette.
A résztvevők elsősorban Kelet-Magyarország biotermesztő, bio
termék előállító gazdái voltak, de érkeztek vendégek Erdélyből
és Kárpátaljáról is. Kárpátalját Barkaszi Levente és párja, Csilla
képviselte háztáji kézműves sajtokkal.
A felkért előadók a biotermesztés legújabb eseményeiről,
fontos és hasznos témáiról tartottak előadásokat. A fórum a
gép- és termékbemutatókat követően jó hangulatban zárult,
bizakodva az előttünk álló év sikereiben.
Barkaszi Levente, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
munkatársa, a KMVSZ elnöki tanácsadója
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A KMVSZ beregi régiójának közgyűlésén
Igencsak magas rangú vendég tette tiszteletét a
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ)
beregi régiójának közgyűlésén. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára a fórum
résztvevőinek beszámolt róla, hogy a Délvidék gazdasági felzárkóztatását célzó kezdeményezés példájára
hamarosan Kárpátalja is hasonló támogatásban részesül.
Az elképzelések szerint vidékünkre mintegy százmillió
euró kihelyezése várható az elkövetkező időszakban. A
magyarországi politikus hangsúlyozta: kifejezetten olyan
vállalkozásokat szeretnének támogatni – például igen
nagy lehetőségek rejlenek a mezőgazdasági termékek
feldolgozásában –, amelyek számos munkahelyet teremtenek, így segítve elő az itt élőknek a szülőföldjükön
való megmaradását.
Virág László, a KMVSZ elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: bár a civil szervezet elsősorban a Kárpátalján élő
magyar emberek helyzetbe hozása érdekében jött létre, nem
kétséges, hogy a gazdaságélénkítő lépések ugyanúgy segítik
majd a velünk együtt élő más nemzetiségű polgártársaink
boldogulását. Iljasovics Viktor ügyvéd – akit ezen a gyűlésen
újraválasztottak a KMVSZ beregi régiója elnökének – arra
figyelmeztetett, hogy az agráriumban érdekelt nagy cégek
egyre inkább megvetik lábukat vidékünkön. Olyan bérleti
szerződéseket kötnek, amelyek, ha majd megszűnik a föld
eladásáról szóló moratórium, elővásárlási jogot biztosítanak
a számára. A jogász arról is beszélt, hogy mire kell ügyelnünk
akkor, amikor a kolhoz felosztásakor nekünk kiadott földrészek
újraregisztrálására kerül sor.
A kárpátaljai magyar vállalkozók eddig csak és kizárólagosan magukra voltak utalva. Így kézenfekvő, hogy
mostanáig senki sem kérte fel őket arra, hogy részletes üzleti
tervet készítsenek, kezdte előadását Pataki Gábor, a KMVSZ
alelnöke. Márpedig a magyar kormány által hamarosan
meghirdetésre kerülő – a vidék gazdaságának élénkítését
célzó – pályázatok feltétlenül előírják majd egy alapos beruházási terv elkészítését. Melyek egy ilyen koncepció főbb
részei, a különböző fejezetek összeállításánál mire kell ügyelni,
milyen biztosítékokat kell a dokumentumba beépíteni – a
közgazdász a hallgatóság bevonásával ezekre a kérdésekre
kereste a választ.
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Megígérte, hogy a szövetség segíti majd tagjait a sikeres
termelési-technológiai tervek elkészítésében.
Ha kis lépésekkel is, de egyre inkább meg kell valósítanunk az összefogást és az együttműködést, hangsúlyozta
előadásában Barkaszi Ferenc, a KMVSZ agrárbizottságának
elnöke.
Elsőként azt kell tudatosítanunk, hogy a miénkkel egy és
ugyanazon településen, kistérségben tevékenykedő hasonló
profilú mezőgazdasági termelő nekem nem versenytársam,
hanem inkább partnerem. Gondoljunk bele, a Nagydobronyt
június második felében felkereső felvásárló biztosra megy,
hisz ott nagy valószínűséggel talál – minőségben és árban
is – számára megfelelő újburgonyát. És ez minden ottani
termelő számára jó.
A zaricsjaiak, a szilceiek stb. körében régóta megfigyelhető egyfajta erős szolidaritás és segítőkészség. És nem csupán
odahaza, akkor, amikor egy komolyabb tétel beszerzését
szándékozó felvásárló érkezik a faluba, hanem például a megye
nagybani zöldségpiacain történő helyfoglaláskor is. Az előadó
felhívta a figyelmet arra, hogy mindinkább a víztakarékos földművelésre kell a hangsúlyt fektetni. Talajforgatáskor kerüljük
a hantos szántást és tárcsázást, illetve arra törekedjünk, hogy
mihamarabb lezárjuk a nedvesség elpárolgásának az útját. A
kiegyensúlyozott tápanyagellátás a bő hozamok előfeltétele,
ezt már a zöldségkertészek rég megtapasztalták. Valószínű,
hogy jobban járunk, ha ezután a rövid tenyészidejű fajtákat
részesítjük előnyben. Legfőképpen azért, mivel a hosszú tenyészidejűek vegetációja kitolódik a nyár végére, akkor pedig
nálunk már óriási aszálykárokkal kell számolni.
A megyében tapasztalható turizmus fellendüléséből
származó előnyöket még messze nem használtuk ki, mondta
meggyőződéssel Barkaszi Ferenc. A termálfürdőinket felkereső
vendégek kifejezetten igénylik a helyi specialitásokat, szívesen
megfizetik az ilyen jellegű kézműves élelmiszeripari termékeket. Legyen az méz, sajt, bor vagy valamilyen füstölt áru.
A fórum résztvevői legfőképpen az összefogás szükségességét hangsúlyozták, hisz így például a különböző
műtrágyák, vegyszerek beszerzésének a költsége 20-25 %-kal
is csökkenthető.
Kovács Elemér
Forrás: http://www.karpatinfo.net/

Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény
Szeptember 30-án lépett hatályba Ukrajna „Az elektronikus kereskedelemről”
szóló 2015.09.03-tól 675-VIII. számú Törvénye.
Az alapokról és a bázisról
A 675. számú Törtvény kimondja az elektronikus
kereskedelmi tevékenység szervezési és jogi alapját Ukrajnában, megállapítja az elektronikus műveletek rendjét az
információs és távközlési rendszer felhasználásával és megállapítja a kapcsolatok résztvevőinek jogait és kötelességeit
az elektronikus kereskedelmi ágazatban (egyszerűbben: az
elektronikus műveletek folyamán irányítja a jogi viszonyokat
az elektronikus kereskedelmi szférában).
Továbbá, a törvény pontosan meghatározza azon
ügyletek körét, melyekre annak cselekménye nem terjed ki.
Ide tartoznak:
- Ügyletek, melyekre a törvény által meghatározott
tulajdonjog átruházási eljárásának rendje vonatkozik vagy a
jogi tevékenység tárgyát olyan objektumok képezik, melyeket
kivontak a civil (polgári) forgalomból vagy korlátozva vannak
a civil (polgári) forgalomban a törvénynek megfelelően
- Olyan ügylet, melyben az egyik fél magánszemély, s
nincs bejegyezve, mint egyéni vállalkozó, és elad vagy árut
kínál eladásra, munkát végez, szolgáltatást kínál az információs és távközlési rendszer felhasználásával, kivéve azokat az
eseteket, amikor a felek az ügylet előtt megegyeznek a 675.
számú Törvény alkalmazásáról
- Jogi művelet, melynek egyik fele az államhatalmi vagy
önkormányzati szerv, amely az állam képviseletében jár el,
vagy olyan művelet, mely Ukrajna „Az állami beszerzések
megvalósításáról” szóló Törvénynek megfelelően valósul meg
- Ügyletek, melyek közjegyzői hitelesítést vagy állami
bejegyzést igényelnek
- Ügyletek, melyeket a családjog szabályoz
- Ügyletek, melyek a szerencsejátékra vonatkoznak,
beleértve a tétet, fogadásokat és egyéb hazárdjátékot, vagy
lottósorsolást.
- Jogi művelet, kötelezettség teljesítés, melyet a garanciavállalási vagy egyéb kötelezettség vállaló szerződést aláíró
személy vállalt, abban az esetben, ha a személy célja gazdasági
tevékenységén vagy független szakmai tevékenységen túli
Van még néhány fenntartás és figyelmeztetés a 675.
számú Törvény alkalmazásának lehetőségét illetően, az egyes
jogviszonyfajták esetében.
Különösen az ügyletek végrehajtásának rendjénél, melyek banki szolgáltatásokkal, elektronikus pénz kiállításával
vagy forgalmával, pénzátutalás megvalósításával (például,
távszolgálati rendszerekkel, elektronikus pénz kiállításával
vagy forgalmával, biztosítással) kapcsolatosak, ahogy korábban is, külön törvény által vannak meghatározva.
Továbbá, külföldiekkel való ügyletek megkötésekor
(magán- és jogi személyekkel), valamint az állampolgárság

nélküli személyek esetében a 675. Számú Törvény csak abban
akkor alkalmazható, ha Ukrajna „A nemzetközi magánjog”
Törvényének rendelkezéseit veszik figyelembe.
Viszont az elektronikus kereskedelem külföldi üzletei
bátran adhatja-eladhatja áruját, végezhet munkát, kínálhatja
szolgáltatásait ezen Törvény alkalmazásával, amennyiben
Ukrajna területén kerül eladásra áruja (végzi munkáját, kínálja
szolgáltatásait).

Terminológia
Hová is lennénk új fogalmak és kifejezések nélkül! Annál
is inkább, hogy valójában nagyobb részük korábban sosem
volt Ukrajnában meghatározva jogi szinten.
Tehát, az új kifejezések:
Elektronikus kereskedelem: Olyan viszonyok, melyek
jövedelemközpontúak, beszerzési ügylet, vagy polgári jogok és kötelességek változása vagy megszakítása folyamán
merülnek fel, távolról történő, információs és távközlési
rendszerek felhasználásával, melynek következtében az
ilyen viszonyok résztvevőinél anyagi természetű jogok és
kötelességek merülnek fel.
Elektronikus kereskedés: Háztartási tevékenység
az elektronikus adásvétel szférájában, az áru vevőnek való
eladása távmódszerrel elektronikus ügyletek alkalmazásával,
információs és távközlési rendszerek felhasználása által
A törvényhozó elválasztotta a kereskedelem és a kereskedés fogalmát, a kereskedés kategóriájához kizárólag
a háztartási tevékenységet sorolva. Ezért az elektronikus
ügyletek megkötésénél vagy elemzésénél erre figyelmet
kell fordítani.

Az elektronikus formában történő
információ bemutatása.
Az információ dokumentálásának olyan módszere, mely
annak létrehozását, rögzítését, átadását vagy elmentését
jelenti digitális vagy más, nem materiális formában elektronikus, mágneses, elektromágneses, optikai vagy más eszközök
segítségével, melyek képesek az információ reprodukciójára,
átadására vagy megőrzésére (ehhez a formához a törvényhozó
Folytatás
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az információ dokumentálásának olyan módszerét sorolta,
mely lehetőséget ad az ember számára felfogható vizuális
formában lejátszani azt)

Elektronikus értesítés
Olyan információ, melyet elektronikus formában mutat
be az elektronikus kereskedelmi szféra, kapcsolatának résztvevője, információs és távközlési rendszerek felhasználása által

Kereskedelmi elektronikus értesítés
Bármilyen formában történő elektronikus értesítés, melynek célja a termékek, munkák, szolgáltatások vagy személy
üzleti hírnevének közvetlen vagy közvetett népszerűsítése,
aki gazdasági vagy független szakmai tevékenységet folytat
(!)Figyelmet kell fordítani arra a különbségre is, mely
a külön meghatározásokra vonatkozik az információcsere
folyamatáról, elektronikus kapcsolat eszközeivel történő népszerűsítés célját illetően.
A 675. számú Törtvény 3. cikkely 1. pontja 10. bekezdése
szerint nem tartozik a kereskedelmi elektronikus értesítéshez:
- Az az információ, mely egyenes hozzáférést biztosít a
személy tevékenységéhez, domain nevéhez vagy E-mail címéhez.
- Termék, munka vagy szolgáltatás, esetleg személy üzleti
hírnevéről való értesítés, amely nem népszerűsítés céljából van
hirdetve.
A képviselők külön figyelmet fordítanak a kereskedelmi
elektronikus értesítés forgalmának kérdéseire (Ezen Törvény
10. cikkelye).
Elektronikus szerződés: Két vagy több fél megegyezése, mely a polgári jogok és kötelezettségek megállapítására,
változtatására vagy megszakítására irányul, s elektronikus
formában van létrehozva

Elektronikus ügylet
Személy cselekedete, mely a polgári jogok és kötelezettségek szerzésére, váltására vagy megszakítására irányul,
s információs és távközlési rendszerek felhasználása által
valósul meg
A 675. számú Törtvény 5. cikkely 3. oldalának 10. pontja
szerint a jogi tevékenységet nem lehet érvénytelenek nyilvánítani, mert az elektronikus formában történt, kivéve, ha a törvény
mást nem irányoz elő
Web áruház. Termékek, munkák, szolgáltatások bemutatására szolgáló eszköz elektronikus művelet végrehajtása útján.
Hálózati azonosító. Személyre szabott szám- és/vagy
szimbólumsor, mely végfelhasználói célra van rendeltetve a
kapcsolat résztvevője számára, az elektronikus kereskedelmi
szférában, az információs és távközlési rendszer hálózatában
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Egyszeri azonosító. Alfanumerikus sorrend, melyet a
személy kap, aki elfogadta a számára felajánlott elektronikus
szerződéskötés ajánlatát (offer) az elektronikus kereskedelem
tárgyától az információs és távközlési rendszerben. Az egyszeri azonosítót az elektronikus kereskedelem tárgya adhatja
át, amelyik a szerződéskötés ajánlatát tette, az elektronikus
művelet másik felének a rendszerében való regisztrációkor
mutatott kapcsolat eszközével, s az e-mailhez csatolja attól
a személytől, aki elfogadta a szerződéskötés ajánlatát
A termék távolsági módszerrel való eladása.
Elektronikus szerződéskötés a vásárló termékleírással való
megismertetése okán, melyet az eladó végez, a 675. Törvény
szerint, katalógusokhoz, prospektusokhoz, szórólapokhoz,
fényképekhez stb. való hozzáférés biztosítása útján, információs és távközlési rendszer, televízió, posta, rádió vagy
más módszer alkalmazásával, mely kizárja a vásárló áruval
vagy mintáival való közvetlen megismerkedését az ilyen fajta
szerződéskötéskor
Az elektronikus kereskedelem tárgya. Gazdálkodó
egység bár milyen jogi formában, amely az árut értékesít,
munkát végez, szolgáltatást nyújt információs és távközlési
rendszer felhasználásával, vagy a személy, aki megvásárolja,
megrendeli, felhasználja az említett terméket, munkát, szolgáltatást elektronikus művelet végrehajtása útján

A résztvevők státusza
A 675 Törvény világosan meghatározza a kapcsolatok
résztvevőinek körét az elektronikus kereskedelem szférájában
(6. cikkely), jogi státuszát, az értékesítő (végrehajtó, szállító)
és a vásárló (megrendelő, fogyasztó) jogait és kötelességeit
(a 7. és 8. cikkelyeknek megfelelően).
Hasznos tudni, hogy ezen törvény meghatározza: a
termék, munka, szolgáltatás vásárlójának (megrendelő, fogyasztó) jogait és kötelességeit az elektronikus kereskedelem
szférájában Ukrajna „A fogyasztó jogainak védelméről” szóló
Törvényében. Emellett a termék, munka, szolgáltatás vásárlója (megrendelő, fogyasztó) az elektronikus kereskedelem
szférájában a jogai és kötelességei mértékében a fogyasztóhoz hasonlítható, amennyiben a kereskedelmi vagy irodai
helyiségeken kívül kötött szerződést, valamint, ha távolságról
kötött szerződést, Ukrajna „A fogyasztó jogainak védelméről”
szóló Törvényének megfelelően.

Az elektronikus kereskedelmi
szerződés megkötésének rendje
A 675 Törvény 11. cikkelye meghatározza az elektronikus
szerződéskötés mechanizmusát.
Így a jelen Törvény 1. pontja megállapítja, hogy az
elektronikus szerződéskötési ajánlatnak (offer) lényeges
feltételeket kell tartalmaznia, melyeket a Törvény irányoz
elő az ilyen szerződések esetében, s a szerződéskötést ajánló
személy elkötelezettségét kell, hogy tükrözze, amennyiben
elfogadják azt.

A 675. Számú Törvény 11. cikkely 4. pontja rámutat, hogy
az elektronikus szerződéskötési ajánlat (offert) kereskedelmi
elektronikus értesítés, interneten elhelyezett ajánlat (offert)
vagy egyéb információs és távközlési rendszer útján történhet.
Az elektronikus szerződéskötési ajánlat (offert) magában
foglalhat olyan feltételeket, melyek más elektronikus iratban
találhatók, ezt továbbküldés (átküldés) útján adja át. Emellett, a
személynek, aki elektronikus szerződéskötési ajánlatot (offert)
kapott, rendelkezésére kell bocsájtani – továbbítás (átküldés)
útján – az elektronikus iratokat, melyek magukba foglalják a
szerződés feltételeit (675. Számú Törvény 11. cikkely 5. pontja).
Az elektronikus szerződéskötési ajánlat (offert) vagy
az elektronikus szerződés magába kell hogy foglalja az
információt a fél ilyen ajánlatának lehetőségére vagy a szerződés olyan formáját, mely nem ad lehetőséget a tartalom
megváltozatására.
Amennyiben a vásárló (megrendelő, fogyasztó) megrendelés elhelyezése útján e-szerződést köt információs és
távközlési rendszer segítségével, az értékesítő (végrehajtó,
szállító) köteles haladéktalanul alátámasztani az ilyen megrendelés átvételét. A megrendelés vagy a megrendelés
alátámasztásának kijelentése akkor számít átvettnek, amikor
az elektronikus szerződést kötő fél megkapta a hozzáférést
(675. Számú Törvény 11. cikkely 7. pontja).
Az elektronikus szerződéskötésnek vannak különlegességei, melyek az elektronikus kereskedelem tárgyának
információs és távközlési rendszerében történnek. Ezek a 675.
Számú Törtvény 11. cikkely 8. pontjában vannak meghatározva.
Az elektronikus szerződéskötést illetően a törvényhozó
nem irányoz elő egyéb kötelező követelményeket, csak a
hagyományos, Ukrajna Polgári és Kereskedelmi Törvénykönyvében leírtakat, de a 675. Számú Törvény 11. cikkely 2.
Pontjában kiegészítő adatokat ad, melyeket TARTALMAZHAT
egy ilyen szerződés. Köztük olyan, mint: a szerződéskötés
technológiája (rendje); a szerződést kötő felek elektronikus
aláírásainak megalkotási és ráhelyezési rendje; a szerződés
feltételeibe vitt változtatás lehetősége és rendje; elektronikus
szerződéskötés ajánlatának (accept) elfogadási módszere és
rendje; elektronikus értesítés és információcsere rendje a felek
között kötelességeik végrehajtása alatt; a fél azonosításának
technikai eszközei; az elektronikus szerződéskötés véletlenül
elküldött elfogadásának (accept) változtatási rendje; a szerződésben foglalt feltételekre való hivatkozás, más elektronikus dokumentumhoz való továbbítása (küldés) útján s az
ilyen dokumentumhoz való hozzáférés rendje; elektronikus
dokumentumok, értesítések, egyéb információ elektronikus
formában történő mentésének és bemutatásának módja,
valamint hozzáférési feltételei; elektronikus iratok stb. papíron
való másolatainak elkészítési és átvételi feltételei.
Mint ahogy a hagyományos szerződés is, az elektronikus
szerződéskötés is az egyik fél ajánlata, offertja, s a másik által
való elfogadása (accept) útján történik.
Az e-szerződés megkötésének az a pillanat számít, amikor a fél, amelyik a szerződéskötés ajánlatát tette, megkapta az
elfogadásáról szóló ajánlatot, az ajánlat elfogadásáról szólót,
amely a következő úton történhet (675. számú Törvény 11.
cikkely 3. és 6. pontja):
Elektronikus üzenet küldése a személynek, amelyik az
elektronikus szerződéskötés ajánlatát tette, aláírva a 675. számú
Törvény 12. cikkely követelményeinek figyelembe vételével.

Az ilyen ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat elektronikus formájának kitöltése, mely szintén a 675. számú Törvény
12. cikkely követelményeinek figyelembe vételével van aláírva.
Olyan tettek végrehajtása, mely elektronikus szerződéskötés ajánlatának elfogadását jelentik, amennyiben az
ilyen tettek tartalma világosan el van magyarázva az ajánlatot
tartalmazó információs rendszerben, s ezek a magyarázatok
logikusan vannak összekötve vele.
Figyelembe véve, hogy az elektronikus szerződések
virtuális térben köttetnek, a törvényhozó külön figyelmet
fordított az ügylet megkötésének helymeghatározását illetően,
ami, mint tudjuk, fontos lehet a felek közötti jogvita hatáskörének megállapításánál. A 675. számú Törvény 11. cikkely 9.
pontjának megfelelően az elektronikus szerződéskötés helye
a jogi személy címe vagy a terméket, munkát, szolgáltatást
értékesítő (végrehajtó, szállító) egyén lakcíme.
A 675. számú Törvénynek megfelelően, az értékesítő
végrehajtási kötelessége az áru átadási helyét illetően
Ukrajna Polgári Törvénykönyvének adás-vételről szóló általános szabályai határozzák meg, amennyiben jelen Törvény
mást nem állapít meg.
Az elektronikus kereskedelem szférájában nyújtott
szolgáltatások akkor számítanak végrehajtottnak, amikor
az ellátó szolgáltatása megfelel azon tulajdonságoknak,
melyeket a szerződés vagy törvény irányoz elő. Abban az
esetben, amikor az elektronikus szerződés tárgyát az elektronikus kereskedelem szférájában végrehajtott munka képezi,
a végrehajtó kötelessége a megrendelővel szemben akkor
válik végrehajtottá, amikor a végrehajtott munka eredménye megfelel a szerződés vagy törvény által megszabott
feltételeknek.
Mint azonban a közönséges ügyletek esetében, az
elektronikus szerződés felei a kötelesség végrehajtásának
más idejét állapíthatják meg.
Hogyan támasztják alá az elektronikus szerződéssel
történő szállítás tényét? A vásárló (megrendelő, fogyasztó)
meg kell, hogy kapja az elektronikus művelet végrehajtásának
alátámasztását elektronikus dokumentum, nyugta, számla,
jegy, sorszám vagy egyéb irat formájában a művelet végrehajtásának pillanatában, vagy az értékesítő kötelezettségének
végrehajtása pillanatában, a termék vevőnek való átadásakor.
A 675. számú Törvény 11. cikkely 11. pontja tartalmazza
a dokumentum iránti követelések listáját, mely alátámasztja
az elektronikus művelet végrehajtásának tényét.
Amennyiben az elektronikus szerződés az elektronikus
üzenetváltást illetően a feltételek szerint van kötve, s a 675.
számú Törvény 12. cikkelye alapján van aláírva (ugyancsak az
elektronikus szerződés aláírásának különlegességeit említve),
úgy számít, hogy a jogi következményeket illetően a papíron
írott szerződéshez hasonlít. Az elektronikus dokumentum
példányai, a rajta lévő aláírásokkal, melyet jelen Törvény 12.
cikkelye határoz meg, az ilyen irat eredeti példányának számít.
Természetesen, az elektronikus dokumentumok (üzenetek), melyek elektronikus művelettel kapcsolatosak, bizonyítékként mutathatók fel a felek vagy más személyek által a
bírósági eljárás ügyében. Elektronikus formában és/vagy az
elektronikus üzenetek papírra történt másolatának formájában
nyújtandók be, és írásbeli bizonyítékként szolgálnak Ukrajna
Folytatás
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Polgári Törvénykönyv 64. cikkelyének, Ukrajna Gazdasági Eljárási Törvénykönyv 36. cikkelyének és Ukrajna Közigazgatási
Eljárási Törvénykönyv 79. cikkelyének megfelelően.

ALÁÍRÁSOK AZ ELEKTRONIKUS
KERESKEDELMI SZFÉRÁBAN
A törvényhozó az ilyen dokumentumok következő 3
módszer alapján történő aláírását állapítja meg:

Elektronikus aláírás vagy elektronikus digitális aláírás
felhasználása Ukrajna „Az elektronikus digitális aláírásról”
szóló Törvénynek megfelelően azzal a feltétellel, hogy az az
elektronikus művelet mindegyik fele elektronikus digitális
aláírás módszerét alkalmazza
Egyszeri azonosító általi elektronikus aláírás (a fentiekben már említve)
Sajátkezű aláírás analógiája (az aláírás faximilis megjelenítése mechanikus vagy egyéb másoló eszközök, egyéb
sajátkezű aláírás analógiájának segítségével) a felek írásbeli
egyetértésével, amik a sajátkezű aláírás analógiájának megfelelő példányait tartalmazzák
Iljasovics Viktor, ügyvéd, a KMVSZ Bereg megyei elnöke

Tömeges méhpusztulás a Beregszászi járás négy falvában
Az elmúlt hetekben tömeges méhpusztulást tapasztaltak a
Nagybakta, Macsola, Tiszacsoma és
Mezőgecse határában gazdálkodó
méhészek.
A veszteség óriási: az ezeken a
településeken található 730 méhcsalád állományának mintegy fele hullott
el mostanáig. Ma még azt sem lehet
tudni, hogy az érintett méhcsaládok
hány százaléka maradt életképes, tud
majd megújulni. Ezekről a szomorú
dolgokról számolt be Bíró Marianna macsolai méhész a Kárpátaljai
Magyar Vállalkozók Szövetsége
(KMVSZ) égisze alatt működő méhészközösség szakmai fórumán.
Bíró Marianna azt is elmondta, hogy
meggyőződésük szerint a tömeges
méhpusztulást az itteni földeken
gazdálkodó Agro-Lucski vállalat
gépkezelői okozták,akik azokban
a napokban vegyszereztek a már
említett négy község környékén.
Megtudtuk azt is, hogy az
agrárcég képviselői az első méhpusztulásos napon nem voltak hajlandók
együttműködni velük, megtagadták
a méhészeknek azt a kérését, hogy
mintát vegyenek a vegyszeres tartályokból. Kicun Vitalij, az Agro-Lucski
vállalat jelen lévő igazgatója elmondta,
hogy a mintavétel másnap a megyei
toxikológiai laboratórium szakemberei
által megtörtént, s azóta elkészültek a
vizsgálatok is.
Megmutatta azt a jelentést, amelyet a laboratórium nekik küldött. Ebben
pedig az áll, hogy a tartályokban talált
vegyszerek nem mérgezőek a méhek
számára. Bár az agrárcég nem tartja
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hibásnak magát a történtek miatt, hajlandó némi anyagi segítséget nyújtani a
kárt szenvedett méhészeknek, mondta
az igazgató. A részlegesen elpusztult
méhcsaládok után 200 hrivnyát, a teljesen kipusztult méhcsaládok esetében
pedig 850 hrivnyát ajánlottak fel. A
vállalatvezető felhívta a figyelmet arra a
tényre, hogy ők az említett települések
határában összesen 525 hektáron gazdálkodnak, ám emellett 680 hektárnyi

mezőgazdasági terület – gyümölcsös,
szántó stb. – található a környéken,
ahol ez idő tájt szintén folynak, illetve
történtek vegyszerezési munkálatok.
Jurij Berdar, a járási állategészségügyi
osztály vezetője hivatkozott arra a hatályos jogszabályra, melynek értelmében a
környékbeli méhészeket az ilyen jellegű
vegyszerezési munkálatok megkezdése
előtt három nappal értesíteni kell. Ezt az
Agro-Lucski vállalat szakemberei jelen
esetben elmulasztották. Diósi Artur, az
Alibi ügyvédi iroda jogásza elmondta,
hogy az ügyben a méhészek kérésére
bírósági eljárást kezdeményeznek, mi-

vel az Agro-Lucski kárpótlási ajánlatát
komolytalannak tartják, ugyanis a méhészek kára már most nagyságrendekkel
több, mint amennyit az agrárvállalat
fájdalomdíjként megígért.
Pái Béla, a Beregszászi Járási Növényvédelmi Állomás munkatársa a
sajnálatos eset kapcsán több tanulságra
is felhívta a figyelmet: ilyenkor az a
legcélszerűbb, ha a kárt szenvedett
méhészek megbízzák egyik társukat
azzal a céllal, hogy minden fontos
intézkedést ő kezdeményezzen,
ő tárgyaljon az illetékesekkel, és
a lényeges információk is őhozzá
fussanak be.
A méhészfórum második részében Szabolcsi István dombrádi
méhész arról tájékoztatott, hogy
immáron lehetőség nyílik arra, hogy
méhészeink hivatalos úton Németországba, illetve Ausztriába mézet,
propoliszt és méhpempőt exportáljanak. Ehhez viszont meg kell felelni
bizonyos kritériumoknak, a méhgazdálkodás terén be kell tartani az
európai normákat, például az állomány
nem kezelhető antibiotiku-mokkal.
Határozat született arról, hogy egy későbbi időpontban az exportlehetőségek
iránt érdeklődő méhészek részletes
tájékoztatást kapnak. Újra napirendre
került a műrajok eladásának kérdése
is. Jelenleg – május elején történő leszállítás esetében – egy méhcsaládért
650-800 hrivnyát ígérnek a felvásárlók.
A méhészközösség irányítói ismételten
felhívták a 110 fős tagság figyelmét a
közös fellépés fontosságára.
Kovács Elemér
Forrás: http://www.karpatinfo.net/

Földművelésügyi Minisztérium
A Földművelésügyi Minisztérium kiemelten fontos
kérdésnek tartja az anyaországi és a külhoni magyar
gazdák közötti együttműködés támogatását, a kapcsolatépítést és a tudástranszfert.
A munka megkezdése, 2012 áprilisa óta a határon túli
együttműködési feladatok köre a korábbi, kizárólag működési célra adott támogatásokhoz képest jelentős mértékben
kibővült, és egy, a teljes Kárpát-medencét lefedő kapcsolati
hálót is sikerült kiépíteni az évek folyamán.
2014 augusztusától a külhoni gazdaszervezetek együttmű-

ködésével kapcsolatos feladatokat, már önálló szervezeti egység,
a Kárpát-medencei Együttműködés Osztálya látja el a tárcán belül.
A „Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei
határon túli magyarsággal” feladat keretén belül 2012-től
kezdődően tárcánk az alábbi eredményeket érte el:
- Együttműködés a külhoni gazdaszervezetekkel működési költségekhez történő hozzájárulás
Szakmai segítséget nyújtottunk a határon túli
magyar agrárszervezetek létrehozásához Felvidék,
Muravidék, Horvátország, Partium és Erdély területén.
Korábban a magyarlakta térségek (Kárpátalja és Vajdaság kivételével) ilyen szervezetekkel nem rendelkeztek,
kifejezetten a tárca közreműködése révén jöttek létre
a nemzetpolitikailag is elfogadható ernyőszervezetek,
valamint számos tagszervezet.
- Külhoni magyar tannyelvű agrár oktatási intézmények felkarolása
Kiemelt stratégiai célunk a határon túli magyar
nyelvű agrárképzést folytató közép- és felsőfokú oktatási intézmények támogatása, mivel az agráriumból
élők utánpótlásának biztosításához, a fiatal generáció
szülőföldön való maradásához és megmaradásához meg
kell teremteni a versenyképes képzési lehetőségeket a
szakképzés, a felsőfokú képzés és a felnőttképzés területén
egyaránt(tankönyvek biztosítása, géppark korszerűsítéséhez
történő hozzájárulás, szakmai segítség).

- Külhoni magyar diákok
(középiskolás és felsőfokú
képzésben résztvevő) részére
gyakornok programok szervezése, valamint a tehetséges külhoni magyar diákok
számára ösztöndíj biztosítása
2013-tól kezdődően
- A külhoni gazdaszervezetek magyarországi kiállításokon, vásárokon való megjelenésének biztosítása (2015. évi OMÉK-on 250 nm-es
standon a teljes Kárpát-medence magyar lakta régiói
bemutatkoztak)
- külhoni magyar gazdák szakmai tanulmányútjainak szervezése, illetve támogatása, mintagazdaságok
bemutatása, jó példák ismertetése
- Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának létrehozásában való közreműködés
- „Zöld Könyv a 2013-2020 időszakra szóló Kárpátmedencei Agrárinnovációs Stratégiához” című dokumentum elkészítése
- Külhoni magyar falugazdász hálózat kialakításában
és működtetésében való közreműködés
- 2013-tól kezdődően szaklapok biztosítása a gazdaszervezetek számára (Magyar Állattenyésztők Lapja,
Agrofórum, Zöldség-gyümölcs- Piac és Technológia;
Kistermelők Lapja, Magyar Mezőgazdaság)
- „hatartalangazda.kormany.hu” interaktív honlap
működtetése
- A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának felkérésére a külhoni magyar agrárium
gazdaságfejlesztési javaslatának elkészítése és összeállítása.
Forrás: Földművelésügyi Minisztérium

A Földművelésügyi Minisztérium által szervezett Kárpátmedencei Élelmiszer-előállítók konferenciájával egybekötött
termékbemutatón szövetségünket a „Shayani” Rt és Barkaszi
Csilla és Levente, sajtkészítők képviselték.
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Mivel is trágyázzuk a szántóföldjeinket?
Minden földműves tisztában van azzal, hogy
jó termést csak a tápanyagokkal jól ellátott talajtól
remélhet. Az sem titok, hogy erre a célra nincs jobb
a jól kezelt, érett szerves trágyánál. Minden meg van
benne, amire a növényeknek és a talajnak szüksége van, már ha egyáltalán be
tudjuk szerezni. Legjobb az aratás után
a tarlóra kijuttatni és mielőtt leszántanánk, nehéz tárcsával, a tarlóhántással
egy menetben jól elkeverni a talajjal
és a tarlómaradványokkal. Így sokkal
jobban érvényesül a talajlazító, tápanyagpótló hatása. A mélyre, egyben
leforgatott trágya levegő hiányában nem
tud lebomlani, csak tőzegesedni. Nagy
hiba tavasszal kihordani és beszántani a
még éretlen, szalmás trágyát. A még lágy
talajt ilyenkor nagyon megtapossuk, és
a szántással túlzottan kiszárítjuk, nem beszélve arról,
hogy a szalmás trágya lebomlása és feltáródása a hideg, levegőtlen talajban nagyon problémás.
Az egyre csökkenő jószágállomány miatt, valamint az
egyszerűsége folytán, napjainkban már sokkal általánosabb
a növényi tápanyagok pótlására műtrágyát használni, abból
is a nitrogén tartalmúak a legnépszerűbbek, mivel a termést
elsősorban a talaj aktuális nitrogén ellátottsága határozza meg.
Viszont, ha éveken át csak a nitrogént pótoljuk, az végül az
egyéb makro- és mikroelemek hiányához vezet, ami szintén
terméscsökkentő hatású.
5-6 tonnás búzaterméshez nitrogén, foszfor és kálium
hatóanyagból összesen, minimum 150- 200 kg/ha kell pótolni, aminek a költsége elérheti a teljes termelési költség
40-50%-át. Ez a jelenlegi műtrágyaárakon számolva közel
5000 hrivnyát tesz ki hektáronként. Sokan szeretnék ezt az

összeget megspórolni és az alap és fejtrágyázást kihagyva,
a szükséges tápanyagot, teljes egészében, csupán néhány
liter vagy kiló lombtrágyával pótolni, ami persze lehetetlen.
A lombtrágyák arra valók, hogy ha valamilyen oknál fogva
(aszály, túl magas pH, stb) akadályozott
valamely tápelem felvétele a talajból, akkor
enyhítse a tápanyaghiány okozta kárt. Teljes
mértékben pótolni a hiányt legfeljebb egyes
mikroelemek esetében lehetséges csupán. Ha
a talajon keresztüli tápanyagfelvétel zavartalan, akkor a lombtrágyázásra nincs szükség.
Újabban megjelentek a baktérium trágyák, mint a tápanyagellátás új alternatívái.
A baktériumtrágyának az a lényege, hogy a
talaj újraoltásán keresztül, felgyorsítják az
elhalt növényi maradványok lebomlását és
felvehetővé teszik a növények számára addig
elérhetetlen tápanyagokat. A baktérium trágya hasznos és természetes, de nem csodaszer. 10-20 liter/
hektár mennyiségben nem képes pótolni egy lezsarolt talaj
kimerült tápanyagkészletét, csupán az adott körülmények
lehetőségein belül, bizonyos mértékben felpörgeti a talajban
egyébként is zajló, talajtermékenységet regeneráló biológiai
folyamatokat. A hatása a talaj élővilágára nagyon hasonló
a szerves- vagy hígtrágya hatásához, azzal a különbséggel,
hogy ez utóbbiak jelentős plusz tápanyagot is tartalmaznak.
Aki az állattartás melléktermékeként rendelkezik trágyalével,
az azt ugyan úgy használhatja a tarlómaradványok lebontásának felgyorsításához, mint természetes baktériumtrágyát.
Ne becsüljük le, kár hagyni, hogy csak úgy elfolyjon, mert a
drága pénzért vásárolt műtrágyák nem érnek fel vele.
Barkaszi Ferenc,
okleveles agrármérnök
a KMVSZ alelnöke

Illusztráció
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2016-os adóváltozások – új év, új szabályok
Ukrajnában már megrögzött szokássá vált az adózási szabályok módosítása. Ez az éves költségvetés elfogadásával magyarázható. A büdzsé már megszokott hiányossága miatt az országnak kiegészítő jövedelmekre,
bevételékre van szüksége. Ezt a probléma legkönnyebben az adórendszer módosításával oldható meg.
Meg kell jegyezni, hogy az adóreform nem hozott könnyítést az adók elszámolásában. Még 2011-ben, amikor elfogadták
az új Adókódexet, egyszerű törvényösszevonás történt, amit találóan a szakemberek „A könyvelők bibliájának” neveznek.
A probléma csak az, hogy az egyszer megírt Nagykönyvhöz havonta új módosításokat publikálnak.
2015. december 24-én a Parlament elfogadta a 909-VIII sz. törvényt Az adókódex módosításáról 2016-ban címmel.
Az aktuális változásokat a táblázat mutatja be.

Adóreform-2016
ADÓ

2015

2016

Nyereségadó

18%

18%. Havi adóelőlegek törlése.

Személyi jövedelemadó

15%, 20%

Egységes adókulcs – 18%, függetlenül a jövedelem mértékétől és forrásától

Általános forgalmi
adó

20%

20%

Egységes szociális
járulék

3,6% – munkavállaló
36,2% – munkaadó

0% – munkavállaló
22% – munkaadó

Egyszerűsített vállalkozói adó

3. csoport. Maximális jövedelem
20 000 000 hrn.
Adókulcs: 2%+Áfa, 4%

3. csoport. Maximális jövedelem
5 000 000 hrn.
Adókulcs: 3%+Áfa, 5%

Jövedéki adó

Különböző adómérték a termék fajtájától függően

Az adómérték jelentős növekedése az előző
évhez képest

Járműadó

Adótárgy – 5 évnél fiatalabb járművek,
3000 cm3 motor felett
Adómérték – 25 000 hrn./év

Adótárgy – 5 évnél fiatalabb járművek, értékük –
meghaladja a 750 minimálbért
Adómérték – 25 000 hrn./év

Ingatlanadó

Maximális adókulcs – 2%-ka a minimálbérnek/m2

Maximális adókulcs – 3%-ka a minimálbérnek/m2
Nagy területű ingatlanok kiegészítő adója (lakás
> 300 m2, ház < 500 m2) – 25 000 hrn.

A 2016-os évi költségvetés elfogadásával változott a minimálbér mértéke is: május 1-ig – 1378 hrn., május 1-től december 1-ig – 1450hrn., december 1-től – 1550 hrn.
A Pénzügyminisztérium nagy ígéreteket tett a módosítások bevezetésével: pozitív makrogazdasági hatást, könnyített
hatósági eljárásokat, valamint két éves moratórium bevezetése az adószabályok változtatására, kivéve, ha azok csökkentik
az adóterhet és egyszerűsítik az adószabályokat.
Sajnos az idei adóreform sem tökéletes, sietve, nem átgondolva, az év utolsó napjaiban, politikai kompromisszumokat
kötve lett elfogadva, ami kizárja a hosszú távú perspektíváját.
A reform akkor lehet a leghatékonyabb, ha kidolgozásakor nem hagyják figyelmen kívül az egyszerű nép, az üzlet, a
polgár, az ország igényeit és elvárásait. Csak ebben az esetben működhet jól az adórendszer és nyújthat pozitív gazdasági
hatást, mivel lehetetlen nyereséges üzletvitel, a gazdasági fejlődés és a külföldi tőkebevonás állandó változó adószabályozás feltételei között.
Dr. Szemjon Viktória, a II. RFKMF oktatója
semyonviktoria@gmail.com
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Méhészeti tennivalók
Május – Június – Július
Május: a méhészek várva várt és
egyben a legmozgalmasabb hónapja.
Két fontos esemény is e hónapban
esedékes, a műrajok „pakettek” eladása
és az akác virágzása. Általában április
végén, de inkább május elején érkeznek
a felvásárlók, ez erősen időjárás függő.
A négy keret és az anya elvesztése
eléggé megviseli a családot. Fontos,
hogy addigra elég népes legyen a
család. Az elanyátlanodott családnak
anya kell, ilyenkor vagy anyásítsuk, vagy
pedig a családból nevelünk. A család
nagyon sok anyabölcsőt fog húzni,
azt akarja, hogy mihamarabb legyen
anya. Képesek a több napos petére
anyabölcsőt húzni. Ezeket szedjük le és
igyekezzünk azokat meghagyni, amelyek egy naposak, abból is csak kettőt
a kaptár közepén. Azért kettőt, hogy ha
netalán valami történik a bölcsőnkkel,
legyen pót bölcsőnk, de kikelés előtt
csak egy bölcső maradjon, ez nagyon
fontos, különben a család megrajzik.
Ezt a módszert kezdőknek ajánlom. Aki
komolyan anyaneveléssel foglalkozik
az tudja, hogy csak abból a családból
kell anyát nevelni, amelyik a legjobb
tulajdonságokkal rendelkezik.
Akácvirágzáskor, ha túl kicsi a
családunk, akkor az a legjobb, hogyha
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kettőt egyesítünk, ilyenkor könnyű őket
egyesíteni, mivel a jó hordás lefoglalja
őket. Az akác beszüretelése után ismét
szét lehet választani. Fontos, hogy a
virágzáskor mindig késő délután, csak
ha van rá okunk, nézzük meg a családot, ugyanis ha reggel nézzük, akkor a
család aznap alig dolgozik, megbomlik
a munka üteme.
Június: A már beérlelt akácmézet
kipergetjük. A méz akkor érett, ha a
keret negyede már le van pecsételve,
de nem minden méhcsalád pecsételi
le. Ha a keretet megrázzuk és nem csöpög, akkor már jó, de ha csöpög, akkor
még várnunk kell. A be nem érlelt méz
nem tartós, idővel megsavanyodik,
megbuggyan és ehetetlenné válik. Ebben a hónapban virágzik a hárs, utána
szintén pergetünk. Pergetés után
figyelmünket a család egyészségügyi
állapotára kell fordítanunk. Ilyenkor
van itt az ideje az atkairtásnak, amit
Amitráz tartalmú szerekkel, vagy
más korszerű anyagokkal kell elvégeznünk. Figyeljük az atkahullást,
ha kell, akkor ismételjük meg. Ha
az atka nagyon elszaporodik, akkor
az rendkívül meggyengítheti még a
legerősebb családot is. Ha addig még
nem tettük meg, akkor itt van ideje az

anya pótlásának vagy cseréjének. Az
olyan anya, amely sörétesen petézik
„érett” a cserére.
Szót kell ejteni az álanyás családról
is. Ez a probléma könnyen felismerhető
arról, hogy egy sejtben több pete is
van. Az álanya egy dolgozó méh, akit az
anyahiány miatt ”előléptetnek” anyává.
Petézni ugyan tud, de csak megtermékenyítetlen petéket, amiből herék kelnek ki.
Ezt a problémát mielőbb orvosolni kell,
mert a család idővel elpusztul. Nekem
bevált módszerem, hogy az ilyen családot 2-3 napig éheztetem, kiszedem tőle
a keretet, majd a kaptártól 50 méterre
kirázom és visszahelyezem a kereteket,
illetve az anyát. Az anyát egy kikelő
félben lévő fias keretre teszem zárkába,
majd a zárkát 2 nap múlva eltávolítom,
a család addigra elfogadja.
Július: Ez az a hónap, mikor egyre
kevesebb a nektárgyűjtési lehetőség.
Méheink szükségét cukorsziruppal pótoljuk. Az etetést este végezzük, amikor
a méhek nem repkednek. A rablást könynyebb megelőzni, mint megszüntetni. A
nagy meleg miatt, üzemeljen az itató és
a takarást is kivehetjük. Figyeljünk oda,
hogy nehogy megrajzanak, aminek a
következő okai lehetnek:
- hely szűke miatt az anya nem tud
hová petézni;
- hordástalan időben a család
éhezik;
- ha mégis megrajzott a család és
be tudjuk rakni, akkor az ilyen család
nagyobb szorgalmat mutat a mesterségesen szaporított méhcsaládoknál.
Szűcs Zoltán,
a KMVSZ Méhész
Közösségének koordinátora

Hogyan és mikor szaporíthatjuk a
termesztett gyümölcsfáinkat?
Kedves Olvasók! Amikor gyümölcsfát akarunk szaporítani
az a célunk, hogy ismert és számunkra kedvező tulajdonságú, egészséges, magunk vagy a piac számára megfelelő
facsemetét állítsunk elő.
Gyümölcsfáinkat ivaros (magról) vagy ivartalan (növényi
részekkel) úton szaporíthatjuk.
Magról (ivaros úton) kikelt magoncok termesztésre
legtöbb esetben nem alkalmasak, hiszen szinte biztos,
hogy a kikelt magonc különbözni fog az eredeti fától, más
tulajdonságokkal fog rendelkezni (apró termés, különböző
színezetség, más íz és aroma stb.) Azonban kitűnő alanyaink
lehetnek nemes gyümölcsfáinknak.
Magoncalanyként felhasználhatóak a következők:
vadalma, vadkörte, vadbirs, mirabolán (alicsa szilva), vadcseresznye, sajmeggy, vadmeggy, vadőszibarack, vadmandula,
vadkajszibarack.
Hogy számunkra kedvező tulajdonságokkal rendelkező facsemetét tudjunk előállítani, az ivartalan szaporítás
leggyakrabban használt módjait, a szemzést vagy oltást
alkalmazhatjuk.
Oltási módok: párosítás, angolnyelves párosítás, oldallapozás, hasítékoltás, kecskeláb ékezés, héj alá oltás stb.
Szemzési módok: hajtószemzés, alvószemzés
A gyümölcsfák alvószemzésére a legmegfelelőbb időszak augusztus közepétől szeptember közepéig tart. Még
az ősz folyamán összeforr a nemes az alannyal, de csak a
következő év tavaszán indul fejlődésnek.
A szemzésnek is különböző változata van: T-szemzés,
Chip-szemzés, Ablakos szemzés, Szemlapozás.
Egyre jobban terjed a mikroszaporítás. Lényege, hogy
merisztémacsúcsból, vagy kallusztenyészetből fejlődött
hajtásokat gyökereztetnek meg laboratóriumi körülmények
között. Gyümölcstermesztésben elsősorban a vírusmentes
anyatelepek létesítésére alkalmas növényegyedeket, néha
közvetlenül ültetvényanyagot állítanak elő e szaporítás
módszerével.
Hogy melyik szaporítási módot válassza? Elsősorban
arra kell választ adni, hogy mi a célja, milyen okból szeretne
szaporítani. Tehát a kérdés, hogy saját célra, vagy eladásra
akar facsemetét előállítani.
Nos, én először a hasítékos oltást tanultam meg édesapámtól, ezzel az oltási módszerrel állítottam elő néhány tucat
gyümölcsfát, a későbbiekben a T-szemzést és Chip-szemzést
kezdtem alkalmazni, mivel gyors és viszonylag egyszerű
módszer, a legnagyobb szaporítási arányt eredményezi.
Tehát a válasz egyszerű, aki hobbikertjében szeretne
néhány fát szaporítani, az kipróbálhat többféle szaporítási
módot is, és amelyik számára a legkézenfekvőbb azt alkalmazza. Aki eladásra vagy esetleg nagyobb terület telepítéséhez
akar saját célra facsemetét előállítani, annak az alvószemzéses
szaporítási módokat ajánlom.

Ha jól csinálta az őszi szemzés így néz majd ki tavasszal:
Alvószemzésnél, már kora
tavasszal megkezdjük az alanyok
szemre vágását.
A jó gazda izgatottan várja,
hogy a fiatal gyümölcsfákon milyen foganást mutat a szemzés
vagy oltás. Eközben az alanyból
előtörő hajtásokat (vadhajtás) le
kell pucolnunk, hogy ne vegye el
az energiát a nemestől (legalább
két alkalommal). Előfordul, hogy
a virágrügyekből virágkezdemények fejlődnek, amit szintén
eltávolítunk (kicsípjük).

Közben
a nemes növekszik, fejlődik, megjelennek a
hónaljhajtások, amiket
hetente ki
kell törnünk,
hogy a leendő oltványok
a kellő méretet elérjék
(60-70 cm).
Fontos tavasztól-őszig a fiatal facsemeték gyommentesen tartása, növényvédelme, s ha szükséges öntözése.

Amint ősszel megkezdődik a lombhullás (október),
elkezdhetjük az oltványok kitermelését és beültetését tervezett helyükre.
Papp István,
szakértő, a II. RFKMF oktatója
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Kárpátalja bemutatkozása a 39.
Budapesti utazás kiállításon
2016. március 03. és 06. között 39. alkalommal
került megrendezésre Magyarország legnagyobb idegenforgalmi kiállítása, az Utazás Kiállítás. A programon
a látogatók 30 ország közel 500 kiállítójának ajánlataiból válogathattak a
Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban. Az
első nap a szakmai látogatóké volt, a többi
napon a nagyközönség kapott lehetőséget
arra, hogy megismerkedjen a jobbnál jobb
úti célokkal és kedvezményes ajánlatokkal.
A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács
szervezésében megyénk
először képviseltette
magát e nívós rendezvényen. A Hungexpo
Vásár és Reklám Zrt. vezetősége Kárpátalját a «Kárpát-medence kiemelt régiója»
megtisztelő címmel tüntette ki. Régiónkat egy 13 fős csapat,
szálloda tulajdonosok, falusi vendéglátók, kézművesek,
idegenvezetők mutatták be. A kiállítói standunkhoz érkező
érdeklődők teljeskörű, naprakész, átfogó információt kaptak
a kárpátaljai szálláshelyekről, étkezési lehetőségekről, programokról és egyéb turisztikai szolgáltatásokról. Örömmel

vettük tudomásul, hogy standunknál jelentős forgalom volt.
Feltűnően nagy számban jelentkeztek utazási irodák képviselői, idegenvezetők, illetve egyéni érdeklődők, akik sok szépet
hallottak Kárpátaljáról és szándékoznak a jövőben ellátogatni
hozzánk. Az utóbbi évek
tendenciája az, hogy az
utazási szokások változnak, az online foglalás
és értékesítés terjedése
erősödik, mindemellett
a személyes kapcsolatok
kialakítása, azoknak ereje
az Utazás Kiállításon továbbra is meghatározó
szerepet játszik. Sikerült
hasznos és értékes ismeretségeket kötnünk,
melyeket a jövőben szeretnénk tovább ápolni és
fejleszteni. Bízunk abban,
hogy a Hungexpon való
bemutatkozásunk hozzájárul a térségünkbe érkező turisták számának növekedéséhez.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari
Főosztályának, akiknek a támogatásával valósulhatott meg
részvételünk a kiállításon.
Csizmár Sárika,
a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke.

SZOLGÁLTATÁSOK
Kiadványszerkesztés
Nyomdai előkészítés
Digitális nyomtatás
Nyomdai sokszorosítás
Könyvkötés
Spirálozás (fém spirállal)
Kárpátalja
Beregszász
Rozsoskert u. 70.

Mobil: +38 095 510 25 26

Weboldal készítés
Programozás

TERMÉKEINK
Öntapadó címkék (boros címkék)
Prospektusok Plakátok
Katalógusok
Könyvek Újságok
Szórólapok
Névjegykártyák
Cégjelzéses papírok
Díszoklevelek
Falinaptárak Kártyanaptárak
Formanyomtatványok
Űrlapok
Meghívók rendezvényekre

E-mail: tgabi@gaborprint.com.ua
tgsoft2000@gmail.com
Kis és nagy mennyiségben is vállalunk megrendeléseket
www.gaborprint.com.ua
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Fedezze fel Kárpátalja kincseit!
A Verecke Tour Tourinform és Szolgáltató Iroda kárpátaljai utazások szervezését vállalja. Szolgáltatásaink:
szállásközvetítés, idegenvezetés 4 nyelven (magyar, ukrán,
orosz, angol), szakmai programok, zenés mulatságok szervezése, hegyitúra vezetés, hagyományőrző-és csapatépítő
programok lebonyolítása cégeknek és közösségeknek.
Minden az Önök által igényelt információ beszerzésére,
programok lebonyolítására, nyitottak vagyunk!
Forduljon hozzánk bizalommal!
Információ: Tel.: +380 50 74 53 457(UA),
+36 20 49 81 423(HU)
E-mail: verecke7@gmail.com,
www.karpataljaturizmus.hu
Paprika vendégház (kulcsosház)
Beregszásztól 8 km-re Borzsován a Borzsa folyó partján
található a vendégház. Három szoba, felszerelt konyha,
bográcsfőzőhely, kerti filagória szolgálja a kedves vendégek
kényelmét. A település
a turisták kedvenc fürdő-és horgászhelye.
A faluból csillagtúrával Kárpátalja egész
területe bejárható.
Borzsován 10 magyar
család foglalkozik falusi vendéglátással. 50
fős csoportok részére biztosítunk szállást és étkezést. Vállaljuk csoportok honismereti vezetését, programcsomagok
összeállítását, kulturális programok szervezését.
Szeretettel várjuk!
Információ: Tel.: +380 99 51 96 231,
www.paprika.center
Verecke vendégház (kulcsosház)
A vendégház a festői Kárpátok és a Latorca folyó
ölelésében található,
600 méter tengerszint
fölötti magasságban.
A Vereckei-szorostól 3
km-re, a Vereckei-hágótól alig 20 kilométernyire. A település egyik
legkiemelkedőbb turisztikai látványossága
a hadtörténeti jelentőségű Árpád-vonal legnagyobb bunker-hálózata. A Verecke
vendégház ideális hely a pihenni vágyóknak és a történelmi
múlt iránt érdeklődőknek egyaránt. 5 szoba, 3 vizesblokk,
felszerelt konyha, kerti sütéshez-főzéshez alkalmas filagória
és eszközök szolgálják a vendégek kényelmét.
Családok, baráti társaságok, természetet kedvelők,
illetve nagyobb létszámú Kárpátalján kempingező hálózsákos turistacsoportok részére ajánljuk.
Információ: Tel.: +380 99 51 96 233,
www.verecke.com

SZERETNÉK VÁSÁROLNI FALIÓRÁT , nem
kakukkost, 19. század végit, 20. század eleit. Minden
ajánlatot meghallgatok!
Érdeklődni lehet e-mailben: sirocco2@freemail.hu,
vagy a következő telefonszámon: 0682256964

BIO MANGALICA hízó eladó 150-160 kg-os élősúlyban
45 UAH/kg. Süldő 30-40 kg-os, ár megegyezés szerint.

TAKARMÁNY KUKORICA
eladó, 4 UAH/kg.
Érdeklődni lehet a következő
telefonszámon: 0991783628,
vagy pedig e-mailben:
bahusgyula@gmail.com.

Creative reklámügynökség
Nyomdai termékek (névjegykártyák, szórólapok, plakátok, brosúrák)

Kültéri és beltéri reklámfelületek kivitelezése (cégtáblák, matricák, világító reklámok,
3D betűk)

Grafikai tervezés (logók digitális rajzolása,
arculattervezés, nyomdai előkészítés)
Címünk: Beregszász, Kossuth tér 7
Tel: +380 66 183 97 91
E-mail: pogar.thomas@gmail.com
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Ismerjük meg vállalkozásainkat: Henkel Zoltán
Rovatunk immár harmadik interjújában egy ambiciózus,
vállalkozását a nulláról felfejlesztő fiatalemberrel ismerkedhetünk meg, akivel az elindulásról és jövőbeni terveiről
beszélgettem.
„Megbízhatóság és kényelem”
– Kedves Zoltán, mesélne a kezdetekről, honnan jött az
ötlet, hogy személyszállítással
foglalkozzon?
Ött évvel ezelőtt lehetőségem adódott egy használt,
jó állapotban lévő busz megvásárlására, akkor kezdtem el
komolyabban foglalkozni személyszállítással.
állítással.
lítással.
ással.. Ebben az időszakban folyamatosan jöttek a
megbízások, felkérések. Embereket kellett találnom a munka
elvégzésére, szervezni a feladatokat, és ebben megtaláltam
magamat, úgy éreztem, ez az én
munkám. Azóta folyamatosan
fejlesztem a vállalkozást.
– Hogyan indult a vállalkozás, milyen nehézségekkel kellett
megküzdenie?
Gyakran forráshiánnyal küzdöttünk, de mindig megoldódtak a felmerülő problémák.
– Nem gondolkozott azon, hogy elhagyja Kárpátalját,
esetleg máshol nyit vállalkozást?
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Soha nem jutott eszembe, ide köt minden, a családom,
ismerősi köröm. Vállalkozásomat nem tudnám feladni, mert
ez már az életem része lett.
– Milyen jövőbeni tervei vannak?
Mivel gyakran nagyobb csoportok (45-50 fő) szállítására
érkeznek felkérések, és ezt eddig csak három kisbusszal és
egy személygépkocsival tudtuk megoldani, ami nehézkes,
szeretnénk még egy nagy buszt
vásárolni.
– Hogy gondolja, miben áll
a vállalkozása sikeressége?
Vállalkozásunk sikeressé gét a minőséges munka
elvégzésében látom. Mi tiszteljük
azokat, akikkel dolgozunk,
pontosságra és megbízhatóságra
törekszünk. Ha elvállalunk egy
munkát,, azt biztos, hogy elvégezzük, és jól végezzük el! Nálunk
nincs olyan, hogy lehetetlen.
Több olyan ügyfelünk
lünk van, akiknek már évek óta dolgozunk.
– Mit tanácsol a kezdő vállalkozóknak, azoknak, akik most
vagy a jövőben szeretnének új
vállalkozást nyitni?
Csinálni kell és törni előre, nem szabad meghátrálni.
Ne motiválja őket kizárólag a pénz, hanem inkább a fejlődés.
Ennek előbb utóbb lesz gyümölcse, amit majd élvezhetnek.
Rovatfelelős: Túri Ágnes

