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JELEN VANNAK A CSATOLT JELENLÉTI ÍVEN SZEREPLŐK 
 
ELNÖKSÉG LÉTSZÁMA 7 FŐ; MEGJELENT 6 FŐ (kezdetben 5 fő) 
  
Schulcz Péter elnök köszönti a kamara elnökségét és a bizottsági elnököket, tagokat. Megállapítja, 
hogy a testület határozatképes. Felkérte Hornokné Fehér Zsuzsannát a kamara titkárát a 
jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Nagy Imre elnökségi tag napirend módosító javaslatokat tesz. 
 
Az Elnökség a meghívóval megküldött napirendet a módosító javaslattal kiegészítve egyhangúlag 
(5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadja: 
 
NAPIREND: 
 
1. A MÉK elnökséggel közös kihelyezett elnökségi ülés megszervezése 
(Nagy Imre napirendi pont javaslata) 
 
2. CSMÉK jövő évi költségvetés tervezet megtárgyalása 
 szóbeli előterjesztő:  Schulcz Péter   
 
3. A taggyűlés időpontjának és napirendjeinek kialakítása, elfogadása  
szóbeli előterjesztő: Schulcz Péter 
 
4. Beszámoló a Kommunikációs Stratégia kialakításáról (Talmácsi István napirendi pont javaslata, 
Nagy Imre által közvetítve)  
 
5. Egyebek  
 
 
1. napirendi pont: A MÉK-kel közös kihelyezett elnökségi ülés megszervezése 
Nagy Imre:  
Az eddigi, körlevélben megjelent információ, hogy a MÉK Elnöksége hajlik arra, hogy – 
javaslatunkat figyelembe véve - a közeljövőben kihelyezett üléseket fog tartani.  Javasolja, hogy az 
első kihelyezett MÉK Elnökségi ülés Szegeden legyen megtartva. Javasolja, ne „baráti 
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összejövetel” legyen ez. AMÉK elnöksége is hoz napirendi pontokat, mi is hozunk; ezt jól elő kell 
készíteni.  
Vesmás Péter elnökségi tag:  
A kérdéseket meg kellene küldeni a MÉK-be, jelezzenek vissza. 
Schulcz Péter:  
Valóban, felmerült a délalföldi kamarák együttműködése, felvetődött Kecskemét illetve 
Békéscsaba helyszínként korábban, az elnöki találkozókkal össze lehetne ezt hangolni. Egyetért 
azzal, hogy Szegeden kellene lennie a közös ülésnek, ezt januárban kellene megtartani, és fontos 
az is, hogy jól előkészített napirend legyen. Kér javaslatokat ehhez. 
Nagy Imre:  
Javasolja, hogy ne „regionális” ülés legyen ez. Azaz ne vegyen részt mind a három dálalföldi 
megyei kamara elnöksége, legyen ez kétoldalú.  
Palánkai Tibor elnökségi tag: 
Az lenne a fontos, hogy elinduljon ez a dolog, ne kivétel legyen ez a kezdeményezés. A 
legsúlyosabb probléma a szakmánk életében a széttagoltság. Egyetért azzal is, hogy ne baráti 
beszélgetés legyen, hanem sokkal nagyobb súlyú. Az ilyen ülések alkalmasak ezek 
megtárgyalására. 
Vesmás Péter: 
Nekem jó helyszín Szeged. Az első témának ajánlom, az állami tervezővállalatokról szóló 
kormányhatározat anomáliájának megtárgyalását. 
Sipos György EFB elnök:  
Javasolja, legyen tájékoztatás a kamarai díjszabás rendeletének helyzetéről. A szegedi 
értekezleten lehetne megbeszélni MÉK elnöksége éves munkatervét is Nehéz lenne most 3 
megyés közös ülést összehozni, de később ez a munkatervbe illeszthető.  
Schulcz Péter:  
Egyetért azzal, hogy a három területi kamarából csak a Csongrád Megyei Építész Kamara 
elnöksége legyen ott, a másik két kamarai elnöke pedig meghívást kapna. 
Nagy Imre:  
A Szakmagyakorlási Szabályzatot is felvetné. Erről már volt polémia köztünk. A MÉK 
Alapszabályból törlésre került a vezető tervezői cím adományozása (területi szintre került), és 
emiatt szükséges egy ilyen Szabályzat. Ez is egy napirendi pont legyen; felvállalnánk  egy 
tervezetet, Sipos Györggyel közösen, alulról jövő kezdeményezésként. 
Sipos György: A MÉK vezetése egy évet kért erre, hogy kidolgozza… 
Palánkai Tibor: 
Vessük azt fel, hogy egy Stratégiát össze kell állítani - felajánljuk, hogy a területi kamarák ebben 
segítenek, együttműködnek - amelyet a választás után a politikusok elé lehetne vinni. 
Ebbe benne lehetne díjszámítás, szakmapolitika, stb… 
Schulcz Péter:  
Kezdeményezésünket mindenképp írásban jeleznénk, a decemberi TET ülésen szintén felvetnénk 
ezt, annak érdekében, hogy induljon el egy mozgolódás.  
 
Az elhangzottak alapján az Elnökség  (5 igen, 0 nem 0 tartózkodással)  a következőt fogadta el: 
41/2013(XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy a MÉK 

Elnöksége elé terjeszti a kihelyezett elnökségi ülés lehetőségét szegedi helyszínnel, és erre a 

következő napirendi pontokat és témákat állítja össze: 

- Az állami tervező intézetek kérdése 

- A kamarai díjszabás helyzetének megtárgyalása 

- A MÉK Elnökség éves munkaterve 

- A CsMÉK javaslata a Szakmagyakorlási Szabályzatra  

- A MÉK Stratégiájának kialakítása, a területi kamarák közreműködésével 

Felelős: Schulcz Péter 

 



 3 

2. napirendi pont: a CSMÉK jövő évi költségvetés tervezet megtárgyalása 
Schulcz Péter : 
Ismertette a 2014 évi költségvetés tervezetének egyes pontjait; kiosztotta ehhez az általa 
összállított táblázatot. 
Elmondta, hogy a tervezet alapját a korábbi évek bevételi és kiadási adatai képezik. A lezárt iroda 
átvételekor pénzügyi átadás - átvétel nem történt meg. A rendőrségi vizsgálat miatt tényleges 
adatok nem állnak rendelkezésre. 
Bevételek: 
A befizetésekről csak becsült adataink vannak. Most kerültek kiküldésre a tagdíjak 
adategyeztetése és tagdíjtartozásokról szóló felhívások.  
Személyre szólóan nem tudjuk lebontani a befizetéseket, de a banki kivonatokból  
becsült tartozást tartalmazza a tervezet. 
Ha sikerülne minden kintlévőséget beszedni, a kamara gazdálkodása helyre tudna állni.  
Kiadások: 
Ha minden pénz bejönne, akkor a kiadások után a Kamarai Törvény előírásai szerint tartalékot is 
tudnánk képezni. Nagy probléma, és a költségvetésben is nagy kiadási tételt jelent a Magyar 
Építész Kamara felé meg nem fizetett kamarai részesedés, ami a 2012 év utolsó negyedévétől 
kezdve nem került kifizetésre. 
Hajós Tibor elnökségi tag:  
Tényleges adatot a Kamara Elnökségének a bejegyzésekor átvett banki pénzkészletet 
hangsúlyosan kellene szemléltetni. 
Palánkai Tibor: 
Levelet kellene írni Tarnai Istvánnak a pénzek tisztázása érdekében. Kifejezetten arra irányulva, 
hogy az állítólagos tartalékképzés milyen bankszámlán van vezetve, esetleg csak az új elnökség 
nem ismeri ezt a számlát. Illetve fontos a pénzügyi tényadatok tisztázása.  
Schulcz Péter:  
A korábbi költségekhez viszonyítva megemelkedtek a bérköltségek és ennek járulékai, mivel az 
egész kifizetés bér jellegű kifizetésként történik. Az irodabérletet le szeretnénk vinni. Első feladat 
a tartalékképzés mellett az elmaradt - MÉK felé történő – kötelező kamarai részesedés. Teljesen 
bizonytalan a tagdíj befizetés, ezért a korábbi évek tapasztalata alapján a várhatóan elmaradó 
tagdíj összeget tartaléknak javasolja betervezni. 
Nagy Imre:  
Az Alapszabály szerint egyensúlyt kell képezni a bevételi oszlop és a kiadási oszlop összegét 
illetően. Javasolja, hogy az  Alapszabály szerinti 10%-os kötelező tartalék keretet tervezzük be. 
Hajós Tibor:  
Legyen nagyobb összegű a tartalék, mert az összejött több millió forint tartozás jelentős teher és  
a tagdíjakból származó bevétel bizonytalan. 
Vesmás Péter: 
 Egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie, ezért - napirenden kívül  - két dolgot vet fel. Az egyik, 
hogy az Agórában lesz egy szakmai rendezvény, amit propagál. Másfelől kérést intéz az Elnökség 
felé, hogy értékeljék az elnökségi tagok a MÉK tisztújító taggyűlésén történteket, az új MÉK elnök 
megválasztását.  
Utóbbi kérésre mindenki elmondja a véleményét. Az elhangzottak összegzése: Az Elnökség 
véleménye megoszló. Nagy várakozással tekintenek az elkövetkezendő 4 év elé. Az Elnökség egy 
része bizakodó, Hajnóczi Pétert – a korábbi elnökkel ellentétben, aki nem volt igazi csapatjátékos  
-  konszenzusra törekvő elnöknek ismerik, a jogszabályalkotásokban teljes erővel részt tud venni 
és végig viszi akaratát. Előrelépésnek tekintik a választási eredményt. Az új elnök már deklarálta 
nyitni kíván a vidék felé, be kívánja vonni a döntésekbe a területi kamarákat is.  Az Elnökség másik 
része bizonytalan. A korábbi elnök konfliktushelyzetet teremtett, ezt kihasználva nyíltan 
megtámadták, ez eredményezte a leváltását. Ugyanakkor elvitathatatlan eredménye az a 
díjszabásról szóló kormányrendelet előkészítése, ez nem kapott elég hangsúlyt. Az új elnököt - 
korábban minisztériumban dolgozóként - bürokratikus embernek gondolják, de a bizalmat 
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megszavazzák neki. Kérdéses,  hogy ami előkészületben volt az eddigi 4 év alatt, az most hogyan 
fog folytatódni. Ha a TET-et is be komolyabban akarja vonni a működésbe, akkor az ígért 
konszenzus megteremtése nagy erőfeszítéseket igényel, de tényleg előrelépést jelentene. Az 
elnökségen belüli pozíció-viszonylatok érdekesen alakulhatnak. Közben beszámolt Schulcz Péter a 
szakmai kamarák parlamenti konferenciáról, ezen belül a felvetődött aktuális problémáinkról, a 
MÉK hozzáállásáról. 
(Vesmás Péter elhagyta az ülést, így az Elnökség az értekezletet 4 fővel folytatta az eredeti 
napirendi pont; továbbra is határozat-képesen) 
Nagy Imre: Az Alapszabály szerint (és a tervezett módosításban is) több helyen keretösszeget 
határoz meg a taggyűlés (elnökség, bizottságok tiszteletdíja számára), ezt kellene alkalmazni. 
Javasolja a különböző bizottságok számára külön-külön megbontott összegeket alkalmazni.  
Valkony Károly FB elnök: Külön sorban kellene a tartozást szerepeltetni, látsszon, hogy ez mennyi. 
Hajós Tibor: Ne rugaszkodjuk el a bizottsági tiszteletdíjakkal, mert rossz az optikája, egyébként is 
ez tényleges munkavégzéshez kötődik. 
Sipos György: 
Elmondta véleményét, miszerint mind a választott bizottságoknak, mind az kinevezett bizottság 
számára, mind az ad hoc bizottság számára el kellene osztani arányosan a 10% kötelező tartalék 
feletti,  még bizonytalan pénzeket. 
Schulcz Péter:  
Sőt még egy választási bizottságot is kell kinevezni, egyelőre díjazás nékül.  
Sipos György: véleménye szerint csak a választás előtti évben kell erre gondolni. 
Valkony Károly: 
Reális díjazást javasol a bizottságoknak és emellett javasol megnyitni  egy külön sort 
rendezvényszervezésre, olyan opcióval, hogy külön döntés alapján elkölthető módon; ez képezné 
a többlet-tartalékot. 
Schulcz Péter:  
Van egy másféle rejtett tartalék is, mert az etikai vizsgálati eljárási díj még betervezhető. 
Hornokné Fehér Zsuzsa:   
Kérdésre elmondja, hogy a gyakorlat azt mutatja, ezt nem szabad bevételként tervezni, mert 
viszonylag ritkán van. Ha lesz e-szankciós rendszer, akkor ebből lesz valamilyen bevétel; de még 
egyelőre ez is bizonytalan, és ezt sem célszerű tervezni 
Schulcz Péter:  
Etikai probléma látensen létezik; ha még rosszabb lesz a rendszer, ezek napvilágra kerülhetnek a 
jövőben. Úgy gondolja, hogy a szankcionálás hatósági jellegű, tehát nem lehet eltekinteni; szakmai 
önkormányzatként nem viselkedhetünk ennek figyelembe vétele nélkül. 
Talmácsi István elnökségi tag (időközben megérkezett, így az Elnökség újra 5 főre bővült): 
 Tudomása szerint max 30%-os lehet az eltérés a költségvetéstől. 
Schulcz Péter: 
Zárjuk le a napirendet; ígéri, hogy a költségvetés tervezetet korrigálja az elhangzottak alapján, és 
megküldi véleményezésre a véglegesítés előtt.  
 
Ezt követően az Elnökség  (5 igen, 0 nem 0 tartózkodással)  a következőt fogadta el: 
42/2013(XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az elnök által 

előterjesztett költségvetés tervezetet átdolgozásra javasolja, az elhangzottak alapján. 

Felelős: Schulcz Péter 
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3. napirendi pont: A taggyűlés időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása  
Schulcz Péter:  
Előterjesztésében előadja bevezetésképpen, hogy korábban úgy határoztunk,  a taggyűlést még 
idén rendezünk, jó lenne ehhez tartani magunkat.  Úgy látja, hogy december 17-20 között még 
elképzelhető lenne az időpont. 
Hornokné Fehér Zsuzsanna:  
 Felhívja a figyelmet, hogy 15 napos megküldési időt be kell tartanunk. 
Hajós Tibor:  
A december necces, mert a karácsony előtti héten már nem aktivizálható a tagság.  
Nagy Imre:  
Számoljunk; figyelembe véve azt is, hogy összes anyagot lesokszorosítva kell kiküldeni. 
Hajós Tibor:  
Az összes szempontot figyelembe véve, inkább a januári taggyűlési időpontot támogatom. 
Hornokné Fehér Zsuzsa:  
Azért kellene januárra halasztani a taggyűlést, mert a Belügymisztérium még mindig nem küldte 
meg az előzetes törvényességi észrevételeket az Alapszabály módosítása tervezetére. 
Valkony Károly:  
Az teljesen elfogadható lesz a tagság számára, ha úgy van láttatva, hogy még ebben az évben 
készül az anyag, és január elején taggyűlés. 
Schulcz Péter:  
Elfogadva az észrevételeket, javasolja, hogy feltételesen december 15-ét célozzuk meg postázási 
időpontnak. 
Valkony Károly : 
Kérdezi, mikor kapja meg a Bizottság az elnöki beszámolót; tudniillik az FB-nek ezt véleményeznie 
kell. 
Schulcz Péter:  
Figyelembe véve az elfoglaltságokat, legközelebb egy hét múlva (9-én) tudja elküldeni az elnöki 
beszámolót, melynek a költségvetési beszámoló a melléklete lesz. 
Nagy Imre: Akkor most kell egy formális döntést hoznunk, mert az Alapszabály szerint az Elnökség 
állapítja meg az időpontot.  
Schulcz Péter: Felveti, hogy pontosítsuk az időpontot a későbbiekben. Egyébként is tervez egy 
elnökségi ülést decemberben. Beszéljünk arról, mik legyenek a napirendi pontok. A kötelezően 
tárgyalandó témákat rögzíteti: 
- elnöki beszámoló költségvetéssel 
- költségvetés tervezet 
- bizottsági beszámolók 
-ad hoc bizottság beszámolója 
 Felveti, hogy egy 4 éves stratégiai tervet is le kéne tenni az asztalra. Gyakorlatilag egy 
munkatervről lenne szó. Próbáljunk meg hosszú távú célokat kitűzni, amiket végre is lehet hajtani. 
Nagy Imre:  
Tehát ez az Elnökség munkaterve lenne? 
Schulcz Péter:  
Igen, de nevezhetjük stratégiának is. Kér további javaslatokat a taggyűlés napirendi pontokra. 
Valkony Károly: 
Javasolja a kamarai dolgozók bemutatkozását, röviden (kb. 3 percben). 
Schulcz Péter: 
 Támogatja Valkony Károly javaslatát. 
Nagy Imre:  
Az Alapszabály módosítása kimaradt a felsorolásból. Javasolja, hogy legyenek elkülönítve, külön 
csoportosítva a taggyűlési döntést igénylő, és – hátrább – a taggyűlési határozati javaslatokat nem 
igénylő napirendi pontokat. Ha a Stratégia elnökségi kompetencia, akkor ez a téma hátra kell 
kerüljön.  A Titkár Asszony bemutatkozása ugyancsak hátrasorolandó.  
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Valkony Károly: 
Egyetértését fejezte ki az előzőekkel.  
Hajós Tibor: 
Fontossága miatt a Stratégiát az első napirendi pontok között javasolja, esetleg az elnöki 
beszámoló részeként. 
Talmácsi István:   
Figyelembe kell venni, hogy egy 4 éves Stratégiának elvileg elég tág dolgokat kell meghatároznia 
Schulcz Péter:  
Azzal ért egyet, hogy a Stratégia téma hátrább legyen, annak érdekében, hogy a határozatot 
igénylő témák időpontjában a taggyűlés mindenképpen határozatképes legyen.  
Nagy Imre:  
Javasolja, hogy az Alelnök legyen a Stratégia előadója. 
Talmácsi István:  
Egyetért ezzel, mert  itt az Alelnök egy hangsúlyosabb  szerephez jut, és látszódik hogy itt 
munkamegosztás van. 
Valkony Károly:  
Ugyancsak egyetért a javaslattal, mert az alelnöki szerepvállalás csapatmunkát demonstrál. 
Schulcz Péter: 
Elfogadja a javaslatot. Felveti a kérdést, hogy ki legyen a levezető elnök.  
Hornokné Fehér Zsuzsa:  
Kérdésre elmondja, hogy a Kamara  elnöke nem lehet levezető elnök, mert az Alapszabály 
általánosan fogalmaz: az elnöki beszámolót el kell fogadtatni, az elnököt felkéri a levezető elnök a 
beszámoló ismertetésére, stb. Elvileg az elnökség tagjai közül is választható.  
Schulcz Péter:  
Javasolja Talmácsi Istvánt levezető elnöknek. 
Nagy Imre, Hajós Tibor:  
Mindketten támogatják. 
Talmácsi István:  
Vállalja a feladatot. 
 
Ezt követően az Elnökség  (5 igen, 0 nem 0 tartózkodással)  a következő határozatokat hozta: 
fogadta el: 
43/2013(XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  - korábbi elhatározást 

korrigálva - a taggyűlés időpontját egyelőre nem rögzíti;  a napirendi javaslatot megtárgyalta, és 

az elhangzottak figyelembe vételével javasolja véglegesítésre . 

Felelős: Schulcz Péter 

44/2013(XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége  úgy dönt, hogy egy 

Stratégiai Tervet készít – a kommunikációs stratégia koncepciójára alapozva - , mely alkalmas az 

Elnökség munkaterveként is, és ennek vázlata kerüljön a taggyűlés előtt ismertetésre. 

Felelős: Szemerey Márta alelnök 

 
 
4. napirendi pont: A Kommunikációs Stratégia Koncepciója 
Schulcz Péter: 
Előadta, hogy éves szinten a költségvetés tervezetben be van állítva egy 1,3 mFt-os tétel, ami 
tulajdonképpen a koncepcióra alapozódik, hisz ezt így fogadtuk el. Többekkel beszélt, akik mind 
egyetértettek abban, hogy szükség van az ilyen típusú feladatra. Mindenki olvasta a koncepció 
tervezetet, véleményt is mondhattak róla, bár nem volt ez teljesen sikeres. Ennek ellenére meg 
kell kísérelni, hogy mégiscsak tudunk kifelé pozitív híreket kiközvetíteni. Azt is el kell mondania, 
hogy itt a koncepció alkotás során kétféle hozzáállás volt tapasztalható. Sityu átfogóan 
fogalmazott, általánosságokat is beleszőve. Imre sokkal pragmatikusabban állt hozzá. Véleménye 



 7 

szerint mindkét hozzáállásra szükség van; úgy gondolja, közelíteni kell egymáshoz az 
álláspontokat., a szükség is ezt diktálja.  
Talmácsi István: 
Elöljáróban elmondta, hogy nem a leírtakat kívánja itt előadni. A „kommunikációba” elvileg 
minden beleérthető. Mégis, 3 mondat kiemelendő: egyrészt, mit értsünk kommunikáción? 
Valamit el akarunk juttatni: információt. Második, hogy különböző típusú üzeneteket, különböző 
típusú csoportoknak juttatunk el. A harmadik, hogy ennek oda vissza kell működni. 
Bizonyos dolgokat ki kell mondani, tisztázni kell. 
Abból az irányból próbálta megfogni, hogy milyen a fontossági sorrend: 
1. a belső kommunikáció fontossága 
2 . Hogy legyen mit kommunikálnunk. Konkrét célokat kell rendelni ehhez (laikusokhoz, 
politikusokhoz, stb). 
3. fontos a kulcsüzenet megfogalmazása. Ez sokféle lehetnek pl. mantrák, szlogenek, politikai 
üzenetek. Lehet érzékelni, hogy a politikai közéletben is sulykolják ezeket a kulcsüzeneteket, 
gyakran hatékonyan. Például: Mórahalom önkormányzata esetében „várost építünk”. Úgy tűnik, 
ez hatékonynak bizonyult.  
Lehetne még beszélni egy negyedórán át az internetes kommunikációról, arról, hogy léteznek a 
jelenleginél, a jelenleg használatosnál korszerűbb kommunikációs formák, amiket érdemes lenne 
használni. Egy-egy apró kudarc elbizonytalaníthatja a felhasználót, ezeken azonban túl kell lépni. 
Sipos György:  
Az elnökség házi feladatának javasolja a „mantrákra” ötletek kiagyalását. 
Nagy Imre: 
A Sityu által elmondott vázlatos anyag elvileg jó, minden elemét tovább lehet bontani. 
A belső kommunikációt kifejezetten fontosnak tartja, és az a jó – ahogy el is hangzott -, hogy a 
külső kommunikáció ettől elkülönítve kezelendő. Ezt a stratégia-koncepciót praktikusan javasolja 
a 4 éves stratégia-tervbe integrálni. A belső kommunikáción belül külön kiemelendő az 
Elnökségen belüli kommunikáció. Ez lehet egyfelől „borozásos” típusú, kibeszélős (akár kibővítve 
más tagtársakkal is).  A másik viszont az e-kommunikáció, ami igazából most, a koncepció alkotás 
során elmaradt. Pedig  a drájvos felület – amit Sityu felkínált -  igazán alkalmas erre,  szabadon 
hozzá lehet írni, mindenki véleményét egyszerre megtudja jeleníteni, stb. Tulajdonképpen ennek 
kapcsán  kerültem konfliktusba látszólag Sityuval; ám a kritikai hangnak nem ő volt igazán a 
címzettje – médiumként használtam – hanem az Elnökség egésze: Ha komolyan vesszük 
magunkat, mint Elnökség, akkor a véleményalkotás kötelező feladat, mindenkinek vennie kell 
ehhez a fáradságot. 
Talmácsi István: 
Példaként hozta fel a Velux borozós rendezvényét; ez volt igazán a kommunikáció szempontjából 
sikeres; mert volt egy apropója. Az ehhez hasonló rendezvények a jövőben a Kamara által is 
szervezhetők lehetnének a jövőben; lehetne szponzorokat is keresni  ehhez; lehetne érdemben 
mozgósítani a kollégákat. 
Nagy Imre: 
Ne értse félre senki, véleményem, hogy a „borozós” rendezvények (átvitt értelemben használva) 
hasznosak lehetnek, de  a tényleges munkát - ami itt elmaradt, mondjuk ki  - kifejezetten 
fontosnak  tartom. 
Schulcz Péter:  
Egyetért azzal, ami itt felvetődött, vagyis hogy ez a koncepció legyen a 4 éves stratégia szerves 
része. Ehhez viszont nagyon dolgozni kellene rajta. 
Talmácsi István: 
Úgy gondolja, amit leírt, az valóban használható a Stratégiához, nem kellene újrakezdeni a 
gondolkodást. Nem látja olyan vészesnek a helyzetet; annak tudja be, hogy sokan nem adtak 
érdemi észrevételt, hogy egyelőre idegenkedés van az ilyen típusú e-kommunikációtól. Felveti,   
hogy a decemberi elnökségi ülés  „borozós” jellegű, kötetlen legyen. 
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Schulcz Péter:   
Úgy gondolja, az elhangzottakkal kiegészítve a stratégia-koncepció kerete összeállt, ezt már ki 
tudjuk tölteni megfelelő tartalommal. Elmondja, hogy találkozik a kötetlenebb formájú 
elnökségire vonatkozó javaslat az elképzelésével, vagyis a decemberi elnökségi ülés „nem 
hivatalos” lesz, a helyszín kiválasztását előkészíti. 
 
 
 Egyebek napirendi pont:  
Schulcz Péter röviden tájékoztat a bírósági ügyeink állásáról. A Farkas István és társai kontra 
CsMÉK  ügyet elnapolták, a tárgyalás január 6-án lesz. A megbízott ügyvéd útján ellenkérelemmel 
fordult a Kamara a bírósághoz. Ennek lényege, hogy kérjük a per megszüntetését az eljárási 
hibájuk miatt (kihagyták az FB megkeresését, és azonnal bírósághoz fordultak). A Dovalovszkiné 
féle munkaügyi per állása is ismertetésre kerül: A legutóbbi tárgyaláson ellenkeresetet 
terjesztettünk elő; tényekkel alátámasztva. Szalay Tihamér kolléga, mint volt felügyelő biztos 
tanúként volt jelen.  Úgy ítéli meg, tulajdonképpen jól állunk, a tárgyalás folytatására új időpontot 
tűztek ki. 
Az Elnökség körében ezt követően vita bontakozik ki azzal kapcsolatban, hogy kezdeményezni 
kellene Farkas Istvánék meghallgatását, tulajdonképpen miért is indítottak pert; kezdeményezze-e 
az Elnökség ezt, illetve felkérje-e az Etikai-Fegyelmi Bizottságot, hogy ez ügyben állásfoglalást 
alakítson abban a kérdésben, hogy etikus magatartás-e a kamarai választási eredmény 
megtámadása. Végül is az a döntés született, hogy nem hoz erről határozatot az Elnökség. 
 
Schulcz Péter bezárja az ülést. 
 
 
 
 
Szeged, 2013. november 29. 
 
 
Összeállította:  Hornokné fehér Zsuzsanna titkár sk. 
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