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Magyar Szakmai Kamarák 

Szövetsége

 2003. november 25.: megalakult a Magyar Szakmai 

Kamarák Együttműködési Fóruma – informális, 

egyeztető fórum

 2006. június 6.: bírósági bejegyzés, ünnepélyes alakuló 

ülés

 érdekeket megjelenítő ernyőszervezet

 közel 380 ezer szakembert és hozzájuk köthető 

vállalkozást tömörít

 köztestületi érdekek, szakmapolitikai érdekek

 professzionális szakmák érdekvédelme 2



MSZKSZ céljai és működése

 tagjai társadalmi súlyának és elismertségének növelése

 az információcsere javítása

 segíti az érdekérvényesítés lehetőségeit

 az egyes kamarák és tagjaik érdekeinek fokozott 

védelme

 párbeszédet folytat a jogalkotó szervek, a 

versenyfelügyeleti és egyéb hatóságok, valamint a civil 

szféra képviselőivel szakmai kamarákat érintő 

kérdésekben
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Az MSZKSZ-t alkotó kamarák

 Magyar Gyógyszerész Kamara

 Magyar Orvosi Kamara

 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

 Magyar Könyvvizsgálói Kamara

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

 Magyar Állatorvosi Kamara

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

 Magyar Építész Kamara

 Magyar Mérnöki Kamara

 Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

 Magyar Országos Közjegyzői Kamara

 Magyar Ügyvédi Kamara
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Törvények a szakmai kamarákról

 1991. évi XLI. tv. A közjegyzőkről

 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 1994. évi LIII. tv. A bírósági végrehajtásról

 1995. évi XXXII. tv. A szabadalmi ügyvivőkről

 2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi 
szolgáltató tevékenység végzéséről

 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

 1996. évi CVIII. tv. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról

 1997. évi XLVI. tv. Az Országos Magyar Vadászkamaráról

 2007. évi LXXV. törvény A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 2005. évi CXXXIII. törvény a személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól

 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
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Köztestületek

Köztestület fogalma

A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal

rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli

el. A köztestület a tagságához, illetve a tagsága által végzett

tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület

jogi személy.(az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény

8/A. § (1) bekezdése)
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Kamarák fajtái

- szakmai- (pl. Magyar Ügyvédi Kamara)

- gazdasági- (pl. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

(pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

7



Köztestületi formában 

működnek

 Gazdasági kamarák

 Magyar Tudományos Akadémia

 Magyar Művészeti Akadémia

 valamint több, a tudományos, illetve 

sporttevékenységhez fűződő, közfeladatokat országosan 

összefogó szervezet, amelyeket külön-külön törvények 

hívtak életre. (Pl.: MOB)
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Köszönöm figyelmüket!

További információhoz elérhetőségek:

Dr. Gáts Andrea főtitkár

titkarsag@gatsugyved.hu
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