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A napirendi pontok megszavazása előtt Sziráki Bence igazgató bemutatta a Dr. Demeter 

Krisztián által írt levelet, melyben Krisztián érdek múlás (kikerült az ágazatból) miatt lemond 

a Felügyelő Bizottsági tagságáról. A Felügyelő Bizottság ezt sajnálattal tudomásul vette. 

A FB a jelenlévő 3 taggal határozatképes. 

Az előre kiküldött napirendi pontokat a FB 3 igen szavazattal elfogadta, új napirendi pontra 

nem érkezett javaslat. 

Napirendi pontok: 

1. A 2021. évi gazdálkodás bemutatása és a mérleg ismertetése 
ea.: Sziráki Bence ügyvezető igazgató 

2. A 2022. évi költségvetés elfogadás 
ea.: Sziráki Bence ügyvezető igazgató 

3. Egyéb aktuális kérdések megbeszélése 

 

Az első napirendi pontban Sziráki Bence ügyvezető igazgató beszámolt a MA-HAL elmúlt 

időszakban végzett munkájáról. Részletesen ismertette időrendi sorrendben az elvégzett 

munkát (kiadványok készítése, pontytenyésztési program felülvizsgálata, Dinnyési keltető 

felújítása és korszerűsítése, A MA-HAL belépése a Magyar állattenyésztők Szövetségébe, 

víziállat-egészségőri tanfolyam szervezése, sajtótájékoztatók, kiállításokon történő aktív 

megjelenés, stb). 

Ezután ismertette a 2021. évi beszámoló fontosabb számait. A mérleget és a hozzá 

kapcsolódó összes dokumentumot időben, előre kiküldte az igazgató Úr a FB tagoknak, így a 

FB tagok felkészülten tudták elemezni az adatokat. 

A MA-HAL 2021. évi mérlege 9.281 e Ft eredményt mutat, ami jelentősen több, mint a 2020. 

évi. Ennek legfőbb oka a támogatás összegének 15.659 e Ft-os emelkedése. A mérlegben 



szereplő számok a kiegyensúlyozott gazdálkodásról tanúskodnak, mely tény a következő évre 

is jó hatással lehet. 

Kovács Zoltán felvetette, hogy lévén a MA-HAL nem forprofit szervezet, nem biztos, hogy 

szükség van több mint 9 millió Ft eredményre a későbbiekben, inkább a kiegyensúlyozott 

gazdálkodás a cél (pozitív szaldóval!).   

Hozzászólásában Sztanó János tisztességes gazdálkodásnak minősítette a számok alapján a 

MA-HAL 2021. évi tevékenységét, korrekt nyilvántartásokat kapott(unk) az operatív 

vezetéstől. Szerinte ebben a változó világban jó, ha van tartalék, mert cél a biztonságos, 

színvonalas gazdálkodás, érdekképviselet. 

Bojtárné Lukácsik Mónika hozzászólásában egyetértett Sztanó Jánossal, dicsérte az 

ügyvezetés munkáját. 

Kovács Zoltán egyeztetett Csoma Gáborral, hogy Gábor (átnézve és elemezve az 

elektronikusan kiküldött dokumentumokat) telefonon bekapcsolódok a FB munkájába. 

Kihangosított telefonon elmondta, hogy pozitív képet lát a MA-HAL gazdálkodásáról és 

tevékenységéről, más kollégák véleménye is hasonló a MA-HAL-ról, és gratulál az 

Elnökségnek és az ügyvezető igazgatónak a 2021. évi munkájához. 

Kovács Zoltán a jelenlévőket és telefonon Csoma Gábort megkérdezte, hogy a MA-HAL 

főkönyvében szereplő azon tételeket, melyek a Dinnyési Halgazdaság Kft-t érintik, a gazdaság 

használja, célszerű lenne kivezetni a MA-HAL könyvekből és a szükséges könyvelés technikai 

módszerekkel átvezetni a Dinnyési Halgazdaság nyilvántartásába  (szoftverek, 

tehergépjármű, stb.)? 

 A FB tagjai egyhangúan (4 igen) támogatták a felvetést. 

A napirendi pont befejezéseként a jelenlévő 3 fő felemelt kézzel, míg Csoma Gábor szóban 

igennel válaszolva fogadta el egyhangúan a MA-HAL 2021. évi mérlegét (1/2022 04.12.) és 

azt a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

 

A 2. napirendi pontban Sziráki Bence ügyvezető igazgató ismertette a MA-HAL 2022. évi 

költségvetési tervét. Részletesen bemutatta a bevételek várható mértékét (ismertette a 

bizonytalan tényezőket is) és a kiadási oldal tételeit is vázolta. 

A FB egyhangúan elfogadta a MA-HAL 2022. évi költségvetési tervezetét (2/2022  04.12.) 

 

A 3. napirendi pontban Kovács Zoltán kérte az ügyvezetést, hogyha a már elszámolt 2021. 

évi pályázatok hivatalos lezárása megtörténik (a pályázatot kiíró szervezet kiadja a lezárást 

jóváhagyó dokumentumot), akkor a FB kapja kézhez ezeket a dokumentumokat. 

Felvetődött a kérdés, hogy a FB létszáma (1 fővel csökkent) maradhat-e, vagy a következő 

közgyűlésen választani kell 1 főt? 



 A FB 3:1 arányban azt javasolja az Elnökségnek, hogy maradjon 4 fős a testület, mivel a 

MA-HAL alapszabálya erre lehetőséget ad (3/2022  04.12) 

 

Mivel több kérdés nem merült fel, ezért Kovács Zoltán megköszönve a megjelenést és az 

ülésen elvégzett munkát, bezárta a FB ülését. 

    

       Kovács Zoltán 

       FB elnök 

Budapest, 2022-04-12. 

 

 

 


