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ELÔSZÓ

A hivatásrendi kamarák szerte a világon a demokratikus államok fontos intézményei. A szakmai köztestületek 
jelentős, államtól átvállalt feladatokat látnak el, ezért tevékenységük és szerepük kiemelkedő.

2003. november 25-én 11 szakmai köztestület részvételével alakult meg a Magyar Szakmai Kamarák 
Együttműködési Fóruma. Majd 2005. év végén a szakmai együttműködés akkor már 12 szervezetre bővült 
tagsága elhatározta, hogy a Fórumot társadalmi szervezetek szövetségeként bíróságon is bejegyeztetik. A 
Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSzKSz) ünnepélyes alakuló ülésre 2006. június 6-án az Építészek 
Székházában került sor. A Szövetség rendkívül széles társadalmi réteg érdekeit megjelenítő ernyőszervezet, 
közel 380 ezer szakembert tömörít, akik a gazdasági életben vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosi szerepet 
töltenek be, ügyvédi, könyvelői, tervezői, közjegyzői és szabadalmi ügyvivői irodák vezetői, kutatók, szakér-
tők, orvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, vagy akár az egészségügy, a vagyonvédelem területén működő 
szolgáltatók. A Szövetség pártoktól és politikai mozgalmaktól független, azoknak anyagi és erkölcsi támoga-
tást nem nyújt, és azoktól nem fogad el, politikai tevékenységet nem folytat, kizárólag szakpolitikai alapon 
nyilvánul meg.

Az MSzKSz azzal a céllal jött létre és működik, hogy az egyes kamarák önállóságának sérelme nélkül, 
a kamarák együttműködésével növelje tagjai társadalmi súlyát és elismertségét, javítsa az információcserét, 
segítse az érdekérvényesítés lehetőségeit, fokozottan védje az egyes kamarák és tagjaik érdekeit. A Szövetség 
párbeszédet folytat a jogalkotó szervek, a versenyfelügyeleti és egyéb hatóságok, valamint a civil szféra kép-
viselőivel szakmai kamarákat érintő kérdésekben.

Az MSzKSz céljai megvalósítása során – többek között – figyelemmel kíséri a magyar felsőoktatást, a 
szakképzést, elemzi és vizsgálja a gazdasági és szociális jelenségeket, kapcsolatot tart külföldi kamarákkal, 
kutatásokat végez, elősegít minden olyan gazdasági, illetve társadalmi tevékenységet, amely több szakmai 
kamara érdekérvényesítését és érdekegyeztetését igényli.

Tisztelegve az alapítók nemes szándéka előtt, a Szövetség 2019-ben elhatározta, hogy minden év novem-
berében konferencia keretében ünnepli meg a szakmai kamarák napját. Ebben az évben, számunkra sajnos 
előre nem látható okok miatt, az eredetileg tervezett időponttól eltérő módon december 17-én tartjuk ren-
dezvényünket „Szakmaiság, minőség, közös felelősség” címmel.  

A konferencia középpontjában a szakmai kamarák, mint köztestületek története, működése és szabályozási 
háttere áll. A Szövetség ezen alkalomból is rávilágít arra, hogy a szakmai kamarák, mint a demokratikus jogal-
kotás résztvevői véleményük, javaslataik, észrevételeik átadásával megfelelő hangsúllyal kívánnak részt venni 
a jogalkotásban az egyes szakmaterületek szabályozásában, szakmai érdekeik képviseletében.

Bár a tizenöt hivatásrendi kamara különböző jellegű szakmai területeket képvisel, a sokszínűség megtartása 
mellett egyre fontosabb, hogy egymás véleményét megismerhessük, és tudatosítsuk: a jogalkotóknak nemcsak 
érdeke a hivatásrendi kamarák bevonása a törvényhozás folyamatába, hanem kötelessége is. A demokratikus 
jogalkotás nem nélkülözheti a kamarákban megjelenő szaktudást!

Ennek jegyében kívánunk a konferencia minden résztvevőjének hasznos időtöltést, jó tanácskozást!

Dr. Balogh Zoltán
a Szövetség soros elnöke
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  Elnökség: Dr. Hankó Zoltán, Dr. Hajnóczi Péter, Nagy Gyula, Dr. Bánáti János, Dr. Gáts Andrea, 
Dr. Balogh Zoltán, Dr. Éger István, Dr. Fialka György, Dr. Gönczi Gábor, Dr. Tarcali Gábor

Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége tagszervezetei

Státusz
Elnök
Név

Magyar Állatorvosi Kamara Tag Dr. Gönczi Gábor
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tag Dr. Balogh Zoltán
Magyar Építész Kamara Tag Dr. Hajnóczi Péter
Magyar Gyógyszerész Kamara Tag Dr. Hankó Zoltán
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Pártoló tag Dr. Agárdi Tamás
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tag Dr. Pál Tibor
Magyar Mérnöki Kamara Tag Nagy Gyula
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tag Dr. Tarcali Gábor
Magyar Országos Közjegyzői Kamara Megfigyelő Dr. Tóth Ádám 
Magyar Orvosi Kamara Tag Dr. Kincses Gyula
Magyar Ügyvédi Kamara Megfigyelő Dr. Bánáti János
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Tag Dr. Fialka György
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Magyar Szakmai Kamarák Együttműködési Fóruma
2003. november 25. Szöllősy Gábor Magyar Mérnöki Kamara
2004 Szöllősy Gábor Magyar Mérnöki Kamara
2005 Hávelné Szatmári Katalin Magyar Gyógyszerészi Kamara
Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége
2006-2007 Eltér István Magyar Építész Kamara
2007. november – 2008 Dr. Éger István Magyar Orvosi Kamara
2009-2010 Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara
2011-2012 Dr. Balogh Zoltán Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
2013-2014 Dr. Lukács János Magyar Könyvvizsgálói Kamara
2015-2016 Dr. Éger István Magyar Orvosi Kamara
2017-2018 Dr. Hankó Zoltán Magyar Gyógyszerészi Kamara
2019 Dr. Balogh Zoltán Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  MSzKEF  
Alapító Levél

Magyar Szakmai Kamarák Együttműködési Fóruma/Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége 
soros elnökei
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   SZAKMAI KAMARÁK NAPJA
„Szakmaiság, minőség, közös felelősség”
 2019. december 17.

 Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara 
 1055 Budapest, Szalay utca 7. I. emeleti Díszterem

 Moderátor: Takács Bence

10.00 – 10.10 Elnöki köszöntő
 Dr. Balogh Zoltán, Magyar Szakmai Kamarák Szövetség, soros elnök

10.10 – 10.25 Nyitóelőadás, köszöntő
 Dr. Boros Anita, Innovációs és Technológiai Minisztérium, építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős államtitkár
   
10.25 – 10.45 Ünnepi pillanatok
 Székesfehérvári Szent György Kórház, egészségügyi szakdolgozói kórus

10.45 – 11.05 Az állam és a szakmai kamarák
 Tuzson Bence, Miniszterelnökség, közszolgálatért felelős államtitkár

11.05 – 11.25 Alapítás és szakmaiság története
 Szöllősy Gábor, Magyar Mérnöki Kamara, korábbi főtitkár
 Eltér István, Magyar Építész Kamara, korábbi elnök

11.25 – 11.45 Visszatekintés az első 15 évre
 Dr. Gáts Andrea, szövetségi főtitkár 

14.45 – 12.05 Szakmai kamarák a világban
 Nagy Gyula, Magyar Mérnöki Kamara, elnök

12.05 – 12.25 Szakmai kamarák jelene és jövőbeni lehetőségei
 Dr. Balogh Zoltán, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, elnök 

12.25 – 12.45 Magánbiztonság bizonytalansága 
 Dr. Fialka György, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, elnök

12.45 – 13.05 Összegzés
 Dr. Bánáti János, Magyar Ügyvédi Kamara, elnök

13.05 – 13.15 Zárszó
 Dr. Balogh Zoltán, Magyar Szakmai Kamarák Szövetség, soros elnök
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A SZAKMAI KAMARÁK 
SZABÁLYOZÁSÁNAK 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Kezdetek – az 1800-as évek
A hagyományos polgári szabadfoglalkozások kiala-
kulása Magyarországon az 1840-es évekre vezethető 
vissza. Ekkor az egyes szakmákban a képzett szak-
emberek iránti növekvő igények miatt ismerték el 
hivatalosan is a nem nemesi származásúak tanulási 
és hivatalviselési jogát. Ilyen volt különösen az ügy-
védi és orvosi foglalkozás. Az 1848. évi törvények 
megteremtették Magyarországon a polgári átalakulás 
jogi feltételeit, ám a forradalom veresége megakadá-
lyozta, hogy egy független nemzeti állam járja végig 
a hagyományos polgári átalakulás útját. A neoabszo-
lutizmus idején létrejött modern, centralizált állam-
szervezet szintén nem kedvezett a polgári jellegű 
szabadfoglalkozások önigazgatására vonatkozó tö-
rekvésének. 

Kamaratörténeti szempontból az egyes szakterü-
letek közül az ügyvédi kamara kialakulása és fenn-
állása tekinthető az egyik legrégebbinek és egyedi 
módon jogfolytonosnak. Az ügyvédi rendtartásról szóló 
1874. évi XXXIV. törvénycikket iktatták be először a 
szakmai kamarák történetében, ez tartalmazott elő-
ször rendelkezéseket a kamarák felállításáról és a 
kötelező kamarai tagságról. Ez nem jelenti azt, hogy 
az 1800-as évek végén más szakmák szabályozása ne 
történt volna meg törvényi erővel, csupán jellemző 
módon ezeket nem a szakmai önigazgatás, hanem az 
államapparátus, a közigazgatás keretei között szabá-
lyozták.

A teljes történeti áttekintés nem célunk, de még-
is meg kell említeni, hogy további szakmai kamarák 
felállításáról rendelkező törvények inkább az 1900-as 
évek elején kerültek elfogadásra. Ilyen volt az 1923. 
évi XVII-es törvénycikk a mérnöki rendtartásról, ami a 
Magyar Mérnöki Kamarák felállításáról intézkedik. 
Ma egyébként ezen a szakterületen két önálló kama-

ra, az építész és a mérnöki kamara működik. 1936-ra 
tehető az a törvénycikk, ami az orvosi rendtartásról ren-
delkezik. Ez részletezi az orvosi kamarák felállítását, 
szervezeti rendjét.

Valamennyi szabad polgári foglalkozás terén vál-
tozást hoztak az 1938. és 1940. évi korlátozó tör-
vénycikkek. Ezek a rendelkezések az akkorra már ki-
alakult szakmai önkormányzatok, így a sajtókamara, 
a színművészeti és filmművészeti kamara, az ügyvé-
di, mérnöki és az orvosi kamarák tagjaira vonatkozó, 
származással kapcsolatos korlátozásokat tartalmaz-
tak. A „társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályo-
sabb biztosításáról” szóló törvénycikk tehát kimondta, 
hogy az egyes kamarák tagja csak magyar állampol-
gár lehet. Ezen belül a zsidó származású tagok létszá-
ma a jogszabályban meghatározott százalékos arányt 
nem haladhatja meg (úgynevezett numerus clausus). 
Korlátozták továbbá a szakmai szervezetben e tagok 
választási jogait.

Visszaesés – 1945 utáni szabályozás
A magyar nonprofit szervezetek gyakorlatilag elhal-
tak a háború utáni Magyarországon. Mivel a politikai 
környezet nem ösztönözte a létrejöttüket és műkö-
désüket, természetesen a működés jogi háttere is hi-
ányzott. Korábban már említettük, ebben az időszak-
ban is csak a Magyar Ügyvédi Kamara tagsága az, aki 
tevékenységét tovább folytathatta kamarai keretek 
között, ennek irányítása azonban szorosan kötődött 
az államszervezethez, mivel az irányítás eszköze az 
Országos Ügyvédi Tanács volt.

A nonprofit szektor az alapítványnak, mint jogin-
tézménynek az 1987-es újbóli megjelenésével kezdett 
ismét feléledni. 1989-ben megszületett az egyesülési 
jogról szóló törvény is, mely a személyegyesülések 
alapításának, működésének jogi hátterét biztosította.

Dr. Gáts Andrea 
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Fellendülés – a kilencvenes évek
A rendszerváltozást követően igazán kedvező szabá-
lyozási környezetben indulhatott el újra e terület fej-
lődése, sorra alakultak az új szervezetek és alapítvá-
nyok. A szakmai kamarák elődszervezetei – amelyek 
általában egyesületi formában, de kamara elnevezés-
sel működtek – szintén jogutódlásra törekedtek. En-
nek a tradíciókon kívül gazdasági indokai is voltak: 
államosított székházak és vagyoni javak, amelyek 
azonban nem kerülhettek vissza a szakmai önigaz-
gatás kezelésébe. 

Megjelent a köztestület fogalma és törvényi szabá-
lyozása, amikor az 1993. évi XCII. törvény három új 
szervezettípust épített be a Ptk.-ba. A közalapítvány, 
a köztestület és a közhasznú társaság alapításának és 
működésének jogi alapjait lerakva, tiszta helyzetet 
teremtett a tekintetben, hogy a kiemelt fontosságú 
közfeladatnak ítélt tevékenységet folytató szerveze-
tek jogilag is elkülönült formában jelenjenek meg, a 
civil kezdeményezésű szervezetekhez képest. Ettől 
az időponttól a szabályozásban is megfigyelhető az 
a határvonal, amely ezen szervezeteket pozitívan 
diszkriminálja a civil szféra más, spontán szerveződő 
és közfeladat ellátására nem vállalkozó résztvevőihez 
képest.

Témánk szempontjából a kilencvenes évek tehát 
sikertörténetnek mondhatók. Erőteljes törvényalko-
tási folyamat indult meg a szakmai kamarákat létre-
hozó törvények megalkotására, kialakítva a szakmai 
kamarák szabályozásának mai széles körű, horizontá-
lis rendszerét. Sorra alakultak meg a kamarák:

 1991. évi XLI. tv. A közjegyzőkről
 1994. évi LIII. tv. A bírósági végrehajtásról
 1995. évi XXXII. tv. A szabadalmi ügyvivőkről
 1995. évi CXIV. tv. Az Igazságügyi Szakértői Kama-

ráról
 1996. évi LVIII. tv. A tervező- és szakértő mérnökök, 

valamint építészek szakmai kamaráiról
 1997. évi XLVI. tv. Az Országos Magyar Vadászka-

maráról
 1998. évi XI. tv. Az ügyvédekről
 2000. évi LXXXIV. tv. A Magyar Növényvédő Mér-

nöki és Növényorvosi Kamaráról
 2005. évi CXXXIII. tv. A személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói tevékenység szabá-
lyairól

 2006. évi XCVII. tv. Az egészségügyben működő szak-
mai kamarákról

 2007. évi LXXV. tv. A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 2012. évi CXXVII. tv.  A Magyar Állatorvosi Ka-
maráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói 
tevékenység végzéséről

Ez a rendszer óhatatlanul párhuzamos elemeket 
tartalmaz, mivel a hasonló életviszonyokat ágazaton-
ként, azon belül szinte kamaránként rendezi. Előnye 

ugyanakkor, hogy lehetővé teszi az egyes kamarák 
tradicionális vagy szakmaspecifikus különbözőségé-
nek tükröződését a szabályozásban, mivel a kamarai 
törvények az egyes szakmák gyakorlásának alapvető 
szabályait is meghatározzák. 

A kamarai törvények vonatkozásában jogalkotá-
si dömpinget jelentő kilencvenes években két kor-
mányhatározat is született a szakmai kamarák léte-
sítésére irányuló kezdeményezések elbírálásának 
szempontjairól. Ennek társadalmi-gazdasági okain 
kívül deklarált garanciális indokai is voltak. Egyrészt 
önmagát kívánta korlátozni a jövőre nézve a kamarák 
létrehozására irányuló kezdeményezések egységes 
megítélése érdekében, másrészt garanciát próbáltak 
arra felállítani, hogy az egyes szakmai kamarák ala-
pítását előíró törvényi rendelkezések még közvetet-
ten se korlátozzák az egyesüléshez való alkotmányos 
alapjogot. Mindkét kormányhatározat négy együttes 
feltétel mérlegelése alapján, főszabály szerint kivéte-
les esetben teszi támogathatóvá a szakmai kamara 
létrehozását előíró törvény megalkotására irányuló 
kezdeményezést.

Az első határozat az Igazságügyi Szakértői Ka-
maráról szóló törvény megalkotását követően, 1996 
februárjában született. Az ezt követően létrehozott 
szakmai kamaráknál már minden esetben vizsgálat 
tárgyát képezte az ott meghatározott négy konjunk-
tív feltétel megléte, így volt ez a Magyar Építész Ka-
mara és a Magyar Mérnöki Kamara létrehozásáról 
szóló 1996-ban kihirdetett törvény esetében is.

1999-ben újabb kormányhatározat született a té-
mában, ami részben megismételve a korábbi rendel-
kezéseket, felváltotta az előző szabályozást. A ma is 
érvényes kormányzati szempontok szerint szakmai 
kamara létrehozását elrendelő törvény megalkotásá-
ra irányuló kezdeményezés csak kivételesen, az ott 
rögzített együttes feltételek mérlegelését köve tően 
abban az esetben támogatható, ha

a)  a szakmai kamara létrehozása közvetve sem je-
lenti az egyesüléshez való alkotmányos alapjog 
korlátozását;

b)  a tagok által gyakorolt hivatás hagyományos 
szabad foglalkozásnak minősül, és olyan spe-
ciális bizalmi viszonyt testesít meg, amely köz-
vetlen kihatással van az állampolgárok személyi 
és vagyoni biztonságára;

c)  a szakmai kamara a tagságához, tagsága által 
végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladat 
ellátására jön létre, és ezen közfeladatok köre 
pontosan meghatározott;

d)  a szakmai kamara létrehozása a közkiadások 
közvetlen vagy közvetett csökkenésével jár.

Az ezredforduló után
Erre az időszakra láthatóan lelassult a szakmai ka-
marákkal kapcsolatos jogalkotási lendület. Ennek 
nyilvánvaló oka, hogy az ilyen szabályozás tárgykö-
rébe sorolható tradicionális foglalkozások (ma uniós 
kifejezéssel: professzionális szakmák) lefedettsége 
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részben megvalósult. 2000-ben törvény született 
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamaráról, 2003-ban a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamaráról, amely ma a legfiatalabb, de a 
legtöbb tagot számláló országos szakmai kamara. 

2003. november 25-én 11 szakmai köztestület 
részvételével alakult meg a Magyar Szakmai Kama-
rák Együttműködési Fóruma. 2005. év végén pedig 
a szakmai együttműködés akkor már 12 szervezetre 
bővült tagsága elhatározta, hogy a Fórumot társa-
dalmi szervezetek szövetségeként bíróságon is be-
jegyeztetik. A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége 
ünnepélyes alakuló ülésére 2006. június 6-án az Épí-
tészek Székházában került sor.

Köztestület napjainkban
A szakmai kamarák szabályozása jelenleg a Ptk. jogi 
személyekre vonatkozó fejezetén belül az egyesü-
lettel közös címszó alatt, a köztestületek jogintéz-
ményén belül található. A Ptk. 65. §-a szerint a köz-
testület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal 
rendelkező, jogi személyiségű szervezet; melynek 
létrehozását törvény rendeli el. Tagságához, illetve a 
tagságához kapcsolódó tevékenységhez kötődően lát 
el közfeladatokat.

A köztestületre – ha a törvény eltérően nem ren-
delkezik – az egyesületre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. Eszerint a kamarai szabályo-
zás hiánya vagy értelmezési problémája esetén a jog-
alkalmazó megoldást találhatna az egyesülési jogból, 
azonban ez a gyakorlatban mind a jogalkalmazók, 
mind a bíróságok számára elhatárolási problémákat 
vet fel. E kérdéskörrel az Alkotmánybíróság több ha-
tározatában is foglalkozott, például a tagegyenlőség 
vagy a kényszertagság elve okán.

A Régi Ptk. tehát külön paragrafusban szabályozta 
a köztestületet és a közalapítványt. Ez a szabályozás 
– vagyis a köztestület fogalma – azonban az új Ptk., 
kizárólag civiljogi megfontolásokat figyelembe vevő 
koncepciója miatt kimaradt. Az új szabályozás a jogi 
személyeket is típuskényszerhez köti, vagyis kimond-
ja, hogy csak a Ptk. állapíthat meg jogi személyt. Ha 
emellett más törvénybe is kerül a szabályozás, annak 
valamely Ptk.-beli típushoz kell igazodnia, fontos 
szempont, hogy abból levezethető legyen. Tekintet-
tel arra, hogy a köztestület, mint közjogi jogi személy 
egyben polgári jogi jogi személy is, e jogintézményt 
az új Ptk. 2014. március 15-én történő hatálybalépé-
sével egyidejűleg törvényi szinten szabályozni kel-
lett. A ma hatályban lévő alábbi kamarai törvények 
ugyanis még a korábbi Polgári Törvénykönyvben de-
finiált fogalomként használják a köztestületet, holott 
ez a rendelkezés azóta a Ptk.-ból kikerült:

 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 Ka-
maráról, valamint az állatorvosi szolgáltató te-
vékenység 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 Vadászka-

maráról
 2007. évi LXXV. törvény A Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

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

 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

A szabályozásból eredően ma köztestületi formá-
ban működnek továbbá a szakmai kamarákon kívül 
a gazdasági kamarák, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, a Magyar Művészeti Akadémia, valamint több, 
a tudományos, illetve sporttevékenységhez fűződő, 
közfeladatokat országosan összefogó szervezet, 
amelyeket külön-külön törvények hívtak életre.

Jövőkép – új környezetben
Annak érdekében, hogy az új Ptk. hatálybalépését 
követően ne álljon fel szabályozási hiány, több jog-
alkotói törekvés is megfigyelhető volt a 2013. év 
folyamán. Az egyesületnek, mint jogi személynek is 
csak a polgári jogi vonatkozásai kerültek a Ptk.-ban 
szabályozásra, a gazdálkodási, törvényességi felügye-
leti, általában a közjogi vonatkozások külön törvényt 
igényelnek. Ez a törvény jelenleg az egyesületi jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
az úgynevezett civiltörvény. Első körben tehát felmerült 
annak lehetősége, hogy a Ptk.-ból kimaradt köztestü-
letet itt kellene szabályozni, tekintettel arra, hogy ezt 
a Ptk. hatálybalépésével párhuzamosan módosítani 
kell, annak civiltörvénytől eltérő megoldásai miatt. 
E törvény szerkezete azonban nem alkalmas arra, 
hogy egy, a Ptk.-ból levezethető új jogi személyt ál-
lapítson meg. Felmerült ezt követően, hogy az egyes 
köztestületek (szakmai kamarák, sportszövetségek 
stb.) létrehozásáról szóló különböző törvények egy-
idejű módosításával kerüljön pótlásra az esetlegesen 
felmerülő szabályozási hiány. Ennek azonban cél-
szerűségi és kodifikációs szempontok miatt sem volt 
megfelelő relevanciája. 

Mivel az idő sürgetett, a Magyar Szakmai Ka-
marák Szövetségének új megoldást kellett találni a 
köztestület jogintézményének megtartására, még a 
régi Ptk. hatályának megszűnése előtt. A Szövetség 
2013. évi Parlamenti konferenciájának megtartá-
sa külön okot is szolgáltatott a kérdés jogalkotói 
rendezésére. Sikerült megtalálni az akkor egyetlen, 
egyben legcélszerűbb megoldást, amiben az akko-
ri Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt 
segítségünkre. Felismerve azt a problémát, hogy 



8 

többszáz köztestület, mint jogi személy léte, a lét-
rehozásukra és alapvető működésükre vonatkozó 
mögöttes joganyag hiányában kérdésessé válhat – a 
tárca gyors, soron kívüli lépésre szánta el magát. Az 
új Ptk. hatálybalépésével összefüggően elfogadott, 
2012. évi CXVII. törvénnyel 2012. VII. 24. napjától 
kiegészítette az államháztartási törvény módosítá-
sáról szóló 2006. évi LXV. törvényt a köztestület, 
mint jogi személy fogalmával: 

8/A. § (1) A köztestület önkormányzattal és nyilván-
tartott 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.

(2) Köztestület különösen a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a gazdasági, 
illetve a szakmai kamara.

(3) Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a 
köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátá-
sához szükséges – törvényben meghatározott – jogosítványok-
kal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti.

(4) Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizáró-
lag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott tevékeny-
ség csak köztestület tagjaként folytatható.

(5) A köztestületre – ha törvény eltérően nem rendelke-

zik – a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületre vonatkozó 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(6) A köztestület, illetve szervei és a köztestületi tagok, 
illetve az egyes köztestületi szervek, tisztségviselők közötti 
jogvitában, továbbá a köztestület, illetve szervei, tisztségviselői 
és a köztestület felett törvényességi felügyeletet vagy ellenőrzést 
gyakorló szerv közötti jogvitában a közigazgatási ügyben el-
járó bíróság dönt.

Ezzel lényegében új környezetben él tovább a régi 
Ptk. szabályozás, megteremtve az 1993 óta létező köz-
testületi jogállás és működés törvényes kereteit a jö-
vőre is. 

Látható, hogy a köztestületek a társadalmi szerveze-
tek között, így a nonprofit szférán belül is különleges 
helyet foglalnak el. Ehhez képest további specialitást 
mutat a szakmai kamarák konkrét szabályozási környe-
zete, ezért szükséges bizonyos elhatárolások tisztázása. 
Köztestület/egyesület, szak mai kamarák/gazdasági ka-
marák, közigazgatási hatósági ügyeket ellátó, de a köz-
ponti közigazgatás részét nem képező szervezetek stb., 
amely kérdések azonban jelen kiadvány kereteit meg-
haladják.

Dr. Gáts Andrea
ügyvédszabályozási szakjogász

szövetségi főtitkár

Szakmai kamarák Magyarországon

  1. Magyar Állatorvosi Kamara

  2. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  3. Magyar Építész Kamara

  4. Magyar Gyógyszerészi Kamara

  5. Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

  6. Magyar Könyvvizsgálói Kamara

  7. Magyar Mérnöki Kamara

  8. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

  9. Magyar Országos Közjegyzői Kamara

10. Magyar Orvosi Kamara

11. Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara

12. Magyar Ügyvédi Kamara

13. Országos Magyar Vadászkamara

14. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara



 9

Törvényi meghatározottsága
A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok önkor-
mányzati elveken alapuló és köztestületi formában 
működő szakmai szervezete, amelyet a magyar Or-
szággyűlés az 1995. évi. XCIV. törvénnyel alapított 
meg. A törvény felhatalmazása alapján a Kamaránk 
1996. május 16-án alakult meg. A Parlament 2012. 
július 12-én fogadta el a köztestületünk működését 
szabályozó új törvényt (2012. évi CXXVII. törvény 
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állator-
vosi szolgáltatói tevékenység végzéséről). Kamaránk 
taglétszáma évek óta 2800 fő körül mozog. A Magyar 
Állatorvosi Kamarának csak természetes személyek 
lehetnek a tagjai, intézmények, szervezetek, gazdasá-
gi társaságok nem lehetnek a tagjai.

Felépítése
A Magyar Állatorvosi Kamara olyan köztestület, 
amely demokratikus körülmények között, alulról 
szerveződve lát el mind általános szakmai érdekkép-
viseleti, a szakmai önigazgatás keretében pedig köz-
igazgatási feladatokat. A kamara szervezeti felépíté-
sének kialakítása a képviseleti demokrácia szabálya-
inak megfelelően, az alulról felfelé történő felépítés 
elveit követi. A Magyar Állatorvosi Kamarának je-
lenleg 17 önálló területi szervezete van. A területi 
szervezetek alapesetben a megyék szerinti felosztás-
ban működnek (16 megyében, illetve a fővárosban), 
míg négy dunántúli megye (Somogy, Vas, Veszprém 
és Zala megyék) kamarai szervezetei – élve az új 
törvény adta lehetőségükkel – 2012 végén Pannon-
régió területi szervezet néven egyesültek. A területi 
szervezetek egyesülése számos hatékonyságnövelő 
szervezeti és adminisztratív változtatást tett lehető-
vé. A Magyar Állatorvosi Kamara jogalanyiságát a 

területi szervezetek, valamint az országos szervezet 
jogalanyisága testesíti meg, amelyek összekapcsoló-
dását a képviseleti elven felépülő szerveződési mo-
dell biztosítja. A kamarai feladatok zökkenőmentes 
ellátását részben a megyei alapon szerveződő területi 
szervei, részben az országos szervezete gyakorolja, 
az egyes szintek közötti harmonikus együttműködési 
rendszer keretében. 

Működése, feladatai
Az egyes szervek által ellátandó feladatokat, vala-
mint azok egymás közti kapcsolatrendszerét rész-
ben a kamarai törvény tartalmazza, részben az 
Alapszabály rendezi. A Kamara ugyanis a törvény 
és az országos küldöttközgyűlés által elfogadott 
Alapszabálya szerint működik. A Kamara Alapsza-
bálya tehát a működés szempontjából hangsúlyos, 
ezáltal biztosított az állatorvosi hivatás gyakorlói-
nak a kamarai törvényben elismert joga a szakmai 
önkormányzathoz.

Kamaránk kettős szakmai feladatkört lát el, egy-
részt bekapcsolódik az állategészségügyi feladatok 
ellátásába, szervezi és intézi az állatorvosi hivatás 
gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, va-
lamint szakmai támogatást nyújt a szolgáltatói tevé-
kenységet végző állatorvosok számára. Az államtól 
átvett közigazgatási, illetve szakmai feladatként részt 
vesz járványvédelemmel összefüggő szervezési fel-
adatokban, elvégzi a szolgáltató tevékenységet végző 
állatorvosok regisztrálását, nyilvántartását, kiadja az 
állategészségügyi szolgáltató engedélyeket (úgyne-
vezett praxisengedélyeket), megalkotja az állatorvosi 
tevékenység általános szakmai és etikai szabályait. A 
kamara általános szakmai érdekképviseleti feladatát 
végzi, amikor részt vesz az állatorvosok szakmai 

MAGYAR ÁLLATORVOSI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 3039 fő (ebből szolgáltató/praktizá-
ló 2603 fő, alaptag 368 fő, pártoló 
tag 52 fő és tiszteletbeli tag 8 fő)

                  • ebből aktív 3039 fő
                  • ebből felfüggesztett a felfüggesztett tagságú tagokat 

nem tartják nyilván külön a tagnyil-
vántartásban

ALAPADATOK

Cím 1078 Budapest, István u. 11.
Honlap www.maok.hu
E-mail maok@t-online.hu
Telefon +36-1-413-2490
Fax +36-1-413-2493
Elnök Dr. Gönczi Gábor
Alapítás éve 1995

tagsági viszony

Dr. Gönczi Gábor
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tevékenységét érintő jogalkotásban, valamint az ál-
latorvosképzés, szakképzés, szakmai továbbképzés 
követelményszintjének kialakításában.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Állatorvosi Kamara megalakulása óta épí-
ti nemzetközi kapcsolatait. Tagjai vagyunk például a 
Magyar Állatorvosok Világszervezetének és az Euró-
pai Állatorvosok Szövetségének (FVE) is. Képvise-
lőink mindig is aktív munkát végeztek a nemzetközi 
szervezetekben. Így nem meglepő, hogy dr. Pintér 
Zsolt személyében 2009–2013 között magyar elnöke 
volt az Európai Gyakorló Állatorvosok Szerveze-
tének (UEVP). Dr. Pintér Zsolt 2015–2019 között 
alelnöke volt az Európai Állatorvosok Szövetségé-
nek (FVE), és a 2019. évi tisztújításon csak néhány 
szavazattal maradt alul az elnöki tisztségre történő 
választásnál. 

Nemzetközi kapcsolatainkon belül különösen 
hangsúlyosak a régiós kapcsolatok. A Magyar Állat-
orvosi Kamara elnökének kezdeményezésére 2013 
októberében Visegrádon a „visegrádi négyek” (Cseh-
ország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), 
illetve öt további régiós ország (Horvátország, Ma-
cedónia, Románia, Szerbia és Szlovénia) állatorvosi 
kamarai elnökeinek részvételével tartott konferencia 
és együttműködési megállapodás hozta létre ezt a 
szakmai érdekegyeztető fórumot.

Konkrét állatorvosi szakmai ügyekkel össze-
függésben merült fel az a gondolat, hogy a magyar 
állatorvoslás érdekeinek európai szintű érvényesí-
téséhez a Kamarának szövetségeseket kell találnia. 
A magyar elnök úgy gondolta, hogy a közös vagy 
hasonló történelmi múltból adódó hasonló jellegű 
gondjaik miatt a környező országok állatorvosi ka-

marái lehetnek a természetes szövetségeseik. Az el-
képzelés egyértelműen sikert aratott, a csoportosulás 
Kelet-Közép-Európa jelentős szakmai érdekegyezte-
tő fórumává vált. A csatlakozott országok állatorvosi 
kamarái a fórumon egymással egyenrangúak, de va-
lamennyi résztvevő elismeri, hogy az egyeztető fó-
rum motorja a Magyar Állatorvosi Kamara. A bázis 
minden évben ősszel a visegrádi találkozó, év közben 
pedig a tagországok valamelyikében tartanak egyez-
tető tanácskozást.

A Visegrád Vet Plusz ország-csoport (mint a föld-
rajzi régiónk állatorvosi kamaráinak együttműködési 
fóruma) fő célja Közép-Kelet-Európa állatorvosai-
nak közös képviselete az európai szervezetekben, a 
közös célok meghatározása és közös lobbizás ezek 
érdekében, többek között az Európai Állatorvos 
Szövetségben (FVE), amely az Unió Bizottságának is 
szakmai tanácsadó testülete.

Az együttműködési fórum fontos célja tudatosí-
tani a társadalomban, hogy az állatorvosok korszerű 
és hozzáértő szakmai munkája nélkül nem létezhet 
élelmiszer-biztonság, nincs modern mezőgazdaság és 
közegészségügyi biztonság.

Napjainkban különösen fontos a régiónkon belü-
li állatorvosi szakmai együttműködés, mert Európa 
kapujában olyan nagy gazdasági kárt okozni képes 
állatbetegségek jelentek meg (bőrcsomósodáskór, 
afrikai sertéspestis), amelyek ebben a régióban soha 
nem fordultak még elő. Mindezek felértékelik és 
hangsúlyossá teszik a kelet-közép-európai országok 
állatorvosi összefogásának jelentőségét.

Kiadványa
Kamarai Állatorvos c. negyedéves lap, amit minden 
kamarai tag megkap.
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Törvényi meghatározottsága
A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2003. évi 
LXXXIII. önálló szakdolgozói kamarai törvény ér-
telmében, 2004. március 4-én megtartott alakuló 
küldöttközgyűlést követően megalakult a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: 
MESZK).

A szakmai önkormányzat lehetővé tette, hogy az 
egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk 
választott testületek, tisztségviselők útján demokra-
tikusan – a törvények által meghatározott keretek 
között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meg-
határozzák és a közérdekkel összhangban képvisel-
jék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, 
társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő 
mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakí-
tásához, egészségügyet érintő egyéb döntések meg-
hozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátá-
sának javításához.

2007. május 31-én az egészségügyben működő 
szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII., immár 
közös törvény értelmében önkéntes alapon újra ala-
kult köztestületünk 48 ezer önként csatlakozó szak-
dolgozóval. Az újraszerveződést követően még min-
dig a legnagyobb taglétszámmal rendelkező kamarák 
között maradt.

2011. április 1-jén hatályba lépő 2011. évi XXIII. 
törvény az egészségügyben működő szakmai kama-
rákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt jelentősen, 
több tekintetben is módosítja. Az ismételt kötelező 
kamarai tagság közel 100 ezer szakdolgozóval állt fel.

Felépítése
A kilencfőnyi Országos Elnökség munkáját a Fel-
ügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság mellett a Mi-

nőségügyi és Humánpolitikai Bizottság, az Oktatási 
Továbbképzési és Tudományos Bizottság, valamint 
az Etikai Kollégium segíti. A módosított törvény lé-
nyeges változásokat hozott az etikai eljárások rend-
jében, új helyzetet teremtett az etikai ítélkezés terü-
letén. Az új szabályok szerint zajló etikai eljárások 
okán átalakult az etikai eljárás lefolytatásának rendje, 
így kamarai tagok ellen folytatott eljárások első fo-
kon kamaránk területi szervezeteinél, másodfokon 
pedig az országos szervezetnél zajlanak.

A MESZK területi szervezetei (20) önálló gazdál-
kodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az 
országos szervezet fogja össze a területek tevékeny-
ségét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányí-
tó és koordinációs szerepet tölt be. A köztestület or-
szágos irányításában fontos egyeztető szerepet kap a 
Területi Elnökök Tanácsa, valamint a 21 szakmai ta-
gozatot összefogó Szakmai Tagozatvezetők Tanácsa. 

Tagozatok: Aneszteziológiai-intenzív ápolási, Asz- 
 szisztensi, Dietetikai, Egészségügyi szervező, Fel-
nőttápolási, Gyermekápolási, Gyógyászati segédesz-
köz gyártói és forgalmazói, Gyógyszertári assziszten-
si, Gyógytorna-fizioterápiai, Képalkotó-diagnoszti-
kai, Közegészségügyi-járványügyi, Közösségi, foglal-
kozás-egészségügyi, otthoni és hospice szakápolási, 
Laboratóriumi diagnosztikai, Mentésügyi, Műtőszol-
gálati, Pszichiátriai ápolási, Sürgősségi ellátási, Szo-
ciális szakterületi, Szülésznői, Természetgyógyászati, 
Védőnői országos szakmai tagozat.

Működése, feladatai
A MESZK kiemelt feladata továbbképzések, szak-
mai konferenciák szervezése megyei, regionális és 
országos szinten – önállóan vagy más szakmai szer-
vezetekkel együttműködve. Éves szinten 16–18 ezer 

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKDOLGOZÓI KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 156 378 fő
                  • ebből aktív 124 006 fő
                  • ebből felfüggesztett 
                     tagsági viszony     32 372 fő

ALAPADATOK

Cím 1450 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Honlap www.meszk.hu
E-mail meszk@meszk.hu
Telefon +36-1-323-2070
Fax +36-1-323-2079
Elnök Dr. Balogh Zoltán
Alapítás éve 2004

Dr. Balogh Zoltán
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szakdolgozó vesz részt programjainkon, mellyel köz-
testületünk aktív szerepet tölt be a szakdolgozóink 
szakmai fejlődésének rendszerében. További kiemelt 
feladatai közé tartozik az Országos Képzési Jegyzé-
kében szereplő egészségügyi szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeinek (közel 60 szakképesítés) 
kialakításában és szakmai vizsgájára a vizsgabizott-
sági tagok delegálása. Jelenleg szakmaterületünkön 
közel ezer vizsgabizottsági tagot tartunk nyilván, ille-
tőleg készítünk fel vizsgáztatásra. Közreműködünk a 
kötelező szakmacsoportos továbbképzések elveinek 
meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésé-
ben országos szinten, valamint a szabadon választha-
tó szakmacsoportos továbbképzések minősítésében 
és a programok megvalósításának ellenőrzésében, 
ezt közel 700 szakértő bevonásával végezzük.

2008-ban indult a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara elektronikus továbbképző online ol-
dalának működése. Az elmúlt több mint tíz évben 
mindegy 130 ezer kamarai tag tett sikeres vizsgát 
elektronikusan.

A MESZK véleményezési jogkörét gyakorolva 
több törvénytervezet-, illetve rendeletmódosításról 
részletes javaslatot készített és készít az illetékes tárca 
számára. Aktívan veszünk részt a szakdolgozók élet-  
és munkakörülményeit meghatározó egyeztetések-
ben, valamint a jogalkotási folyamatban.

A MESZK kiadványai a Hivatásunk kamarai ma-
gazin, mely 2006 óta és a Nővér című folyóirat, mely 
kiadói joga 2007. január 1-jétől a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamarához került. A 32 évfo-
lyamot megélt szakmai, tudományos lap „Az ápolás 
elmélete és gyakorlata” alcímet viseli, és a Magyar 
Ápolástudományi Társaság szakmai együttműködé-
sével készül. A kiadvány évente 6 számmal jelenik 
meg, s jut el az előfizetőkhöz.

2006 év elején indult a Kamara internetes webol-
dala (www.meszk.hu), melynek látogatottsági száma 
évről évre nő. A 2018-as évben havonta átlagosan 
150 000 látogatás történik. Havi elektronikus hírleve-
let küldünk 2009. április óta, immáron közel 75 ezer 
kamarai tagnak.

Nemzetközi kapcsolatai
A MESZK 2009 óta tagja a Foglalkozás-egészség-
ügyi Ápolók Európai Szövetségnek (Federation of  
Occupational Health Nurses within the European 
Union, FOHNEU). A Szövetség 1993. március 21-
én jött létre az Egyesült Királyságban. Alapvető céljai 
többek közt a foglalkozás-egészségügyi szakterüle-
ten dolgozó szakápolók összefogása, a foglalkozás-
egészségügyi szakápolás nemzetközi szinten történő 
képviselete, az európai munkavállalók egészségének 
védelme és munkahelyi biztonságának megteremté-
se a szakápolás révén. A FOHNEU közreműködve 
a MESZK Országos szervezetével, 2019-ben közel 
harminc ország részvételével Budapesten szervezte 
meg VII. Nemzetközi Konferenciáját. A FOHNEU 

elnöki feladatait 2016 óta dr. Hirdi Henriett Éva, a 
MESZK alapellátásért felelős elnöke látja el.

Ugyancsak kiemelt kapcsolatot tartunk az Euró-
pai Transzkulturális Ápolási Egyesülettel (Europe-
an Transcultural Nursing Association, ETNA). Az 
ETNA közreműködve a MESZK Országos szerve-
zetével 2015-ben 25 ország részvételével Budapesten 
szervezte meg IV. Nemzetközi Konferenciáját. Az 
ETNA vezetésében dr. Papp Katalin, a MESZK kül-
kapcsolatokért felelős titkára vesz részt.

A MESZK 2013-tól hivatalos tagja lett az Ápolást 
Szabályzó Testületek Európai Szövetségének (Euro-
pean Council of  Nursing Regulators, FEPI), mely 
szervezet 2015-ben nevet változtatott Európai Ápo-
lási Tanácsra (European Nursing Council, ENC). A 
Szövetséget 2004-ben alapították az Európában mű-
ködő olyan testületek, kamarák részvételével, melyek 
feladat- és hatáskörébe tartozik a betegápolás sza-
bályozása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan 
szakmai köztestületek, hatóságok vesznek részt a 
munkájában, amelyek nemzeti szinten végzik, vagy 
közreműködnek az ápolásügy szabályozásában, így 
például a képzések, továbbképzések tartalmi, for-
mai követelményeinek meghatározásában, magában 
a képzésben és továbbképzésben, nyilvántartások 
vezetésében, etikai ügyek intézésében. Az ENC két 
alkalommal, 2014-ben és 2019-ben tartotta éves köz-
gyűlését Budapesten.

Köztestületünk további számos európai szer-
vezettel áll kapcsolatban. Ezek közül kiemelkedő a 
Magyarországgal szomszédos országokban működő 
kamarákkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat. 
A Visegrádi Négyek országaival együttműködve ki-
emelkedőnek mondhatók a pszichiátriai és a szociális 
ellátás területén kibontakozó programjaink. Magyar-
ország két alkalommal, 2012-ben és 2016-ban adott 
otthont a Pszichiátriai Ápolók Visegrádi Négyek 
Pszichiátriai Ápolóinak Találkozójának. Ugyancsak 
jelentős a Horvát, a Szlovák és a Szerb Ápolói Ka-
marával folyó kétoldalú együttműködésünk. Szoros 
kapcsolatot tartunk fenn az Európai Ápolási Egyesü-
letek Szövetségével (European Federation of  Nurses 
Associations, EFN).

Kiadványai    
 
Állandó folyóiratai:
Hivatásunk című folyóirat, mely mind online, mind 
papír alapon is megjelenik évente 4 alkalommal.

Nővér című tudományos szakmai folyóirat, amely 
online és print verzióban is megjelenik évente 6 al-
kalommal.

Időszaki kiadványai:
Pályaválasztás
Kamarai tájékoztató kiadvány
Kongresszusi különszám
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Törvényi meghatározottsága
Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, 
országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestü-
let, melynek létrehozását a tervező- és szakértő mér-
nökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 
1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) 
rendelte el.

A MÉK a Fővárosi Bíróság Pk. 16-os lajstrom-
számú bírósági nyilvántartásba vételével jött létre az 
alapszabály elfogadásának napjára (1997. január 20.) 
visszaható hatállyal.

Felépítése
A területi kamarák a Kamtv.-ben szabályozott mó-
don hozták létre az országos építész kamarát. A 
MÉK felépítését a törvény és az Alapszabály hatá-
rozza meg, amelyek alapján az alábbi szervek mű-
ködnek:

– küldöttgyűlés,
– elnökség,
– felügyelő bizottság,
– etikai-fegyelmi bizottság,
– országos választási jelölőbizottság,
– szakmai tagozatok (Belsőépítészeti Tagozat, Mű -

emlékvédelmi Tagozat, Táj- és Kertépítészeti Tago-
zat, Terület- és Településrendezési Tagozat, Tűzvé-
delmi Tagozat),

– területi elnökök testülete,
– szakértői testületek (Beszámoló és jogosultsá-

gi vizsga szakértői testület, Továbbképzési szakértői 
testület),

– döntés-előkészítő testületek (Diploma-azonosí-
tó döntés-előkészítő testület),

– titkárság.

Működése, feladatai
A Magyar Építész Kamara az építészeti tevékeny-
ség jogszerűségének és szakmai színvonalának biz-
tosítása érdekében ellátja a kamarai törvény vagy 
kormányrendelet által hatáskörébe utalt közfelada-
tokat. A kamara közfeladatai végrehajtása érdeké-
ben szervezi tevékenységét, összehangolva azokat 
önigazgatási és érdekképviseleti feladataival. Ennek 
keretében:

– az építészeti tevékenység jogszerűségének és 
szakmai színvonalának elősegítése, egyúttal a meg-
rendelők, mint fogyasztók védelme érdekében:

•  megállapítja és közreadja az építészeti tevékeny-
ség etikai-fegyelmi szabályait,

•  kidolgozza az építészeti tevékenységhez tartozó 
szolgáltatások tartalmi követelményeit az aján-
lott díjszabással együtt,

•  meghatározza a területi kamarai biztosok egysé-
ges működési rendjét;

– létrehozza és működteti jogszabály vagy az alap-
szabály által előírt bizottságokat;

– a fiatal építészek szakmagyakorlásra való felké-
szülésének elősegítése érdekében ösztöndíjakat, dip-
lomadíjakat hirdet, a szakmagyakorlási jogosultság 
megszerzését elősegítő szolgáltatásokat nyújt;

– a szakmagyakorlás szakmai színvonalának előse-
gítése érdekében:

•  jóváhagyja és értékeli a kötelező szakmai to-
vábbképzések programját, 

•  a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat 
nyilvántartja és közzéteszi,

•  az állami tervtanácsokba tagokat delegál,
•  a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellen-

őrzi,

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 11 300 fő
                  • ebből aktív    8100 fő
                  • ebből felfüggesztett 
                     tagsági viszony     1200 fő
                 • ebből nyilvántartott 
                    szakmagyakorlók     2000 fő

ALAPADATOK

Cím 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Honlap www.mek.hu
E-mail mek@mek.hu
Telefon +36-1-318-2944
Fax  -
Elnök Dr. Hajnóczi Péter
Alapítás éve 1997

Dr. Hajnóczi Péter

MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA
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•  a tervpályázatok bíráló bizottságába magasan 
képzett tagot delegál,

•  a tervtanácsokba és a bíráló bizottságokba dele-
gált tagok munkáját beszámoltatásukkal ellenőrzi.

A Magyar Építész Kamara célja az építészeti tevé-
kenységgel kapcsolatos érdekérvényesítés, melynek 
során az építészek érdekeinek hatékony képviseletére 
és védelmére törekszik, ennek keretében: 

– elősegíti az építészeti tevékenység és az építé-
szek ismertségének és elismertségének javítását, a 
kimagasló építészeti eredmények és teljesítmények 
közismertségét és megbecsülését,

– a területi építész kamarákkal és a szakmai tago-
zatokkal együttműködve figyelemmel kíséri és nyil-
vántartja a kamarai tagok tevékenységi körét érintő 
országos jelentőségű versenytárgyalások, tervpályá-
zatok kiírását és lebonyolítását,

– képviseli a magyar építészek szakmagyakorlá-
si, anyagi és erkölcsi érdekeit a hazai és nemzetközi 
szakmai szervezetekben, fórumokon és külföldi or-
szágokban,

– együttműködik az építészeti tevékenységet érin-
tő kérdésekben a parlamenti és kormányszervekkel,

– szakmai kérdésekben együttműködik a tudo-
mányos és művészeti egyesületekkel, ezek szövet-
ségeivel, a Magyar Mérnöki Kamarával, részt vesz 
a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének munká-
jában. 

A Magyar Építész Kamara önigazgatási feladat-
körében:

– megalkotja, illetve szükség esetén módosítja – a 
vonatkozó törvény keretei között – alapszabályát, 
valamint országos szabályzatait, segédleteit, szakmai 
állásfoglalásait,

– másodfokon dönt a tagsági jogviszonnyal kap-
csolatos, valamint az etikai-fegyelmi ügyekben,

– nyilvántartja a területi kamarák tagnyilvántar-
tásának kiválasztott és összesített országos adatait, 
biztosítja azok nyilvánosságát,

– az építészeti tevékenységhez kapcsolódó külön-
böző szolgáltatásokat nyújt.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Építész Kamara tagja az Európai Építé-
szek Tanácsának (ACE), és szorosan együttműködik 
a környező országok építész kamaráival.

Kiadványai
Az Építész Közlöny Műhely, a kamara szakmai lapja, 
amely közel két évtizede, a kamara megalapítása óta je-
lenik meg kéthavonta. A tematikus lapszámok az épí-
tészeti tevékenységhez kapcsolódó hírekről, informá-
ciókról, tervpályázati kiírásokról, szakmai anyagokról 
adnak tájékoztatást a tagoknak, továbbá az országos 
és területi kamarák hírei, felhívásai és közleményei is 
helyt kapnak. Az ingyenes kiadványt a Magyar Építész 
Kamara a tagok számára postai úton juttatja el. 

Minden évben, a Construma szakkiállításon kerül 
bemutatásra az Évkönyv. Ez a kiadvány az előző év 
legnívósabb alkotásainak ismertetésén túl bemutat-
ja a díjazott építészeket és az adott évben díjnyertes 
megvalósult projekteket is.

Mindkét kiadvány a megjelenést követően digitális 
formátumban is elérhető a honlapon, hogy nem csak a 
tagok, hanem a szakma iránt érdeklődők számára is el-
érhetőek, továbbá széles körben terjeszthetők legyenek.

A MÉK weboldalának (www.mek.hu) látogatott-
sága évről évre nő, köszönhetően elsősorban a heti 
rendszerességű hírlevélnek. A szakmagyakorlást érin-
tő legfontosabb változásokról, a meghirdetett pályáza-
tokról, kamarai eseményekről a leggyorsabban ezen a 
két csatornán keresztül tájékozódhatnak a tagok.

264

2019.
június

RÓZSAABLAKOK - GYIK MÛHELY
Fotó: Terbe Rita

A Magyar Építész Kamara aktuális hírei

Hazai tervpályázatok

Építészet gyerekeknek

Kozlony 264 boritok.indd   1 4/6/19   21:26
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A Terrán elnyerte a neves „Best Buy Award” díjat, azaz a vásárlók a Terránt nevezték meg 
a legjobb ár/minőség arányú tetőcserépmárkának Magyarországon.

Keresse fel a www.terranteto.hu honlapunkat, ahol megújult tematikával és frissített szakmai 
tartalmakkal segítjük a tervezők munkáját.

www.terranteto.hu/tervezoknek

Tetők
a jövőre tervezve Letisztultság, erő és design 

– a legmodernebb igényekre  
fejlesztve. 

A Terrán Zenit cserepek 
új irányzatot teremtenek 

a tetőfedésben.

ZENIT TETŐCSEREPEK
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Törvényi meghatározottsága
A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989-ben jött létre 
egyesületi formában. Köztestületi működésének tör-
vényi alapját a Magyar Gyógyszerészi Kamaráról szóló 
1994. évi LI. törvény jelentette, amely 1994. május 7-én 
került kihirdetésre. 1994 és 2006 között több közigaz-
gatási hatósági feladatot is ellátott. Az egészségügyben 
működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. 
törvény ezeket a feladatait más közigazgatási szervek-
hez telepítette, beleértve a szakmai etikai ügyeket inté-
zését is. Jelenlegi jogi környezetét a 2011 tavaszán bekö-
vetkezett törvénymódosítás adja, ekkor átalakult hatás-
köre és feladatköre. Helyreállításra kerültek köztestületi 
funkciói és a szakmai önkormányzatiság.

Felépítése
– Országos hatáskör

• küldöttközgyűlés
• elnökség
• felügyelő bizottság
• etikai kollégium
• etikai bizottság
• állandó bizottságok

– ipari állandó bizottság
– oktatói állandó bizottság
– alkalmazott állandó bizottság

•  munkabizottságok (például szakmai, kommuni-
kációs, közgazdasági, adatelemző)
– országos hivatal

–  Területi szervezetek (21 = 19 megye + Budapest + 
Kórházi-klinikai gyógyszerészeti)
• küldöttgyűlés/közgyűlés

• elnökség
• felügyelő bizottság
• etikai bizottság

Működése, feladatai
Az elmúlt közel 10 évben a Kamara kezdeményezé-
sére és aktív együttműködésével a gyógyszerellátás 
területén strukturális rendszerváltás volt, amelynek 
deklarált céljai közé tartozott a gyógyszerellátás egész-
ségügybe történő visszaintegrálása, a gyógyszer- és el-
látásbiztonság, a költséghatékony működtetés és szol-
gáltatások megfelelő minőségének garantálása. Ehhez 
kapcsolódóan ma a gyógyszertárak létesítését a szük-
ségleti elv határozza meg, döntés született a gyógy-
szertárak nemzeti érdekkörben tartásáról és többségi 
gyógyszerészi tulajdonlásáról, továbbá adottak a sze-
mélyes felelősség érvényesítésének és a gyógyszerészi 
kompetenciák rendezésének a feltételei. 

A strukturális rendszerváltás után a Kamara el-
indította a „szakmai rendszerváltás” programját. 
Ennek keretei között a gyógyszerellátás szakmai, 
gazdasági és etikai feltételeinek javítása mellett ki-
emelt cél (1) a gyógyszeralkalmazás kockázatainak 
minimalizálása (gyógyszerbiztonsági validálás), (2) a 
népegészségügyi programokba történő integrálódás 
és (3) a betegek gyógyszerhasználati adherenciájának 
fejlesztése. Ezek olyan célkitűzések, amelyek alap-
szabályban való rögzítése indokolt, ezért a Kamara 
Küldöttközgyűlése a működés keretein túl az Alap-
szabályban rögzítette a Kamara céljait és feladatait. 
Az alapszabály legutolsó módosítására 2019. május 
10-én került sor. 

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma    9287 fő
                  • ebből aktív    9225 fő
                  • ebből felfüggesztett 
                     tagsági viszony            7 fő 
                  • szüneteltetett 
                     tagsági viszony          55 fő 

ALAPADATOK

Cím 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B.
Honlap www.mgyk.hu
E-mail hivatal@mgyk.hu
Telefon +36-1-351-94-83
Fax +36-1-351-94-85
Elnök Dr. Hankó Zoltán
Alapítás éve 1994

Dr. Hankó Zoltán
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A Kamara célja 
– A magyar egészségügy ellátórendszerében ér-

vényesíteni a gyógyszerészeti szakmai szempontokat 
és megteremteni a gyógyszerészek hivatásgyakorlásá-
hoz szükséges feltételeket;  

– a gyógyszerellátás valamennyi területén érvé-
nyesíteni a biztonság, a minőség és a hatékonyság 
követelményrendszerét; 

– az egyetemi képzés során megfelelő számú és 
feladatai magas színvonalú ellátására képes, megfele-
lő hivatástudattal rendelkező gyógyszerész képzése;  

– a gyógyszerészek szakképzése és továbbképzése 
során a gyógyszerészeti tudomány mindenkori állá-
sának megfelelő, a betegek érdekeit szolgáló, a napi 
gyakorlatban hasznosítható képzésben részesüljenek 
a gyógyszerészek;  

– a gyógyszerészek jogszabályban elismert kom-
petenciáinak érvényesítése a napi gyakorlatban a la-
kossági gyógyszerellátás, a kórházi és klinikai gyógy-
szerészet, a gyógyszergyártás és a minőségbiztosítás 
területén; a gyógyszerészi kompetenciák bővítése a 
szakmai és társadalmi elvárásokkal összhangban; 

– a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális 
önállóságának és a lakossági gyógyszerellátást nyúj-
tó gyógyszertárak tulajdonosi, gazdasági és szakmai 
integritásának erősítése, továbbá a hivatásgyakorlás 
feltételrendszerének megteremtése; 

– a gyógyszerellátás zavartalan, gyógyszer- és be-
tegbiztonságot szolgáló feladatvégzéséhez szükséges 
források biztosítása; 

– a lakossági gyógyszerellátásban az Európai Bí-
róság döntéseinek szellemében a gyógyszertárak a 
személyi jogos gyógyszerész szakmai irányításával, 
tényleges és minél nagyobb arányú többségi gyógy-
szerészi tulajdonban működjenek; 

– a fekvőbeteg-gyógyintézetek gyógyszerellátá-
sában az intézeti gyógyszerészek szakmai szerepkö-
rének megerősítése, a kórházi betegek ellátása során 
a klinikai gyógyszerészeti szakmai elvek hatékony 
érvényesítése, a munkakörülményeik biztosítása, 
egzisztenciális elvárásaik megvalósítása és megfelelő 
életpályamodell kidolgozása; 

– a gyógyszeriparban dolgozó gyógyszerészek 
tudásuknak és felkészültségüknek megfelelő munka-
körökben, meghatározó szereplőjévé váljanak a ma-
gyarországi gyógyszergyártásnak és -kutatásnak; 

– a felsőoktatásban és a közigazgatásban dolgo-
zó gyógyszerészek hatékony érdekvédelme, szakmai, 
egzisztenciális és financiális vonatkozásban egyaránt; 

– fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek, 
gyógyszerész végzettségű egyetemi oktatók szak-
mai kibontakozásának elősegítése és az alkalmazott 
gyógyszerészek működésének támogatása; 

– a gyógyszerészek a jogi, szakmai és etikai köve-
telményeket betartva, a gyógyszerekért, a betegekért 
és munkahelyükért viselt felelősségtudattal végezzék 
gyógyszerészi tevékenységüket;  

– a gyógyszerészet társadalmi presztízsének javí-
tása;  

– gyógyszertár-működtetés szakmai és gazdasági 
támogatása;  

– a gyógyszerészek szakmai és szakmapolitikai tá-
jékozottságának elősegítése;  

– a gyógyszertárak népegészségügyi programok-
ban való részvételének elősegítése és koordinálása.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara  
feladatai a törvényben rögzítettek  
szerint

– Az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az 
egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdések-
ben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és 
– külön jogszabályokban meghatározott keretek kö-
zött – egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvé-
nyesítését;

– megalkotja alapszabályát;
– a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gya-

korlására vonatkozó általános szakmai magatartási-
etikai szabályokat alkot és tagjával szemben etikai 
eljárást folytat le;

– véleményezési jogot gyakorol; 
– felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként 

részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzé-
sével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellen-
őrzésében;

– nyilvántartást vezet a tagjairól;
– közreműködik a kötelező továbbképzések elvei-

nek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzé-
sében és továbbképzéseket szervez;

– feladatkörében együttműködik az egészségügy 
területén működő civil szervezetekkel, véleményé-
nek, illetve döntéseinek kialakításába – szükség sze-
rint – bevonja az érintett egészségügyi érdekképvise-
leti szerveket;

– ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket 
törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintet-
tek megállapodása alapján átadott feladatokat, ame-
lyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egész-
ségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;

– az érintettek kezdeményezésére egyeztető el-
járást folytat le tagjai körében az egészségügyi te-
vékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdések-
ben;

– közzéteszi – a továbbképzési program, a to-
vábbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám 
és a továbbképzést szervező megjelölésével – az el-
fogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, a köte-
lező továbbképzéseket minősítheti, szakképzések és 
továbbképzések szakmai feltételi megvalósulásának 
ellenőrzésében részt vesz, feladatkörében megvizs-
gálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi 
képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai 
feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szük-
ség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult 
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intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét el-
látó szervnek;

– tagját meghatározott esetekben továbbképzésen 
való részvételre kötelezi;

– jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére 
irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt 
vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szak-
mai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;

– ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgálta-
tók által megállapított díjtételek alsó és felső hatá-
raira;

– külön jogszabályban meghatározott esetekben 
szakértőként részt vesz a gyógyszerészi diplomához 

kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági 
engedélyek kiadására irányuló eljárásban.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja a Phar-
ma ceutical Group of  the European Unionnak 
(PGEU).

Kiadványai
Gyógyszerészi Hírlap (havonta, valamennyi tagnak té-
rítésmentesen)
Hírlevél (kéthetente valamennyi tagnak e-mailen)
www.mgyk.hu
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A szakértői bizonyítás jelentőségének növekedése 
szoros összefüggésben áll azzal a fejlődési fo-

lyamattal, amely a tudomány és technika terén, vala-
mint ennek hatására a társadalomban az elmúlt év-
tizedekben végbement. Ennek eredményeként nőtt 
a különleges szakértelmet igénylő területek száma, 
a társadalmi viszonyok egyre bonyolultabbá váltak, 
amely az igazságszolgáltatásban úgy jelent meg, hogy 
a peres és hatósági eljárások tárgyi és szerkezeti ösz-
szetétele jelentős változáson ment át. Jellemzővé 
vált a jogi problémáknak más szakmákhoz tartozó 
kérdésekkel való összefonódása, és emiatt megíté-
lésük egyre nehezebbé válása. Ezzel párhuzamosan 
a bírósági eljárásokban megnőtt az igény a modern 
természettudományok eredményeinek a bizonyítási 
eljárásban történő felhasználása iránt.

A fent írt új tendenciák olyan minőségi változá-
sokat idéztek elő a bírósági és hatósági eljárásokban, 
különösen a szakértői bizonyítással kapcsolatban, 
amelyek egyre több országban tették szükségessé 
e jogintézmény minden részletre kiterjedő, átfogó 
elemzését és újraszabályozását.

Az említett minőségi változásokat követő elég-
telen reakciók, az igazságügyi szakértői működéssel 
összefüggésben felmerült aggályok, valamint a kama-
rai rendszer működésének a közelmúltban előtérbe 
került problémái elvezettek az igazságügyi szakér-
tésbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom 
megrendüléséhez, erre tekintettel az Országgyűlés 
2016. április 26-án fogadta el az igazságügyi szakér-

tőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényt (a továbbiak-
ban: Szaktv.). Az új jogszabály „egybefésülte”, „kó-
dexesítette” az igazságügyi szakértőkre, intézeteikre 
és érdekvédelmi szervükre vonatkozó joganyagot. 

A MISZK az igazságügyi szakértői tevékenység tá-
mogatásával, a szakmai és fegyelmi elvek meghatáro-
zásával és érvényesítésével, a szakértők képviseletével 
kapcsolatos közfeladatokat lát el. Az igazságügyi szak-
értők a bíróság, az ügyészség, a rendőrség vagy más 
hatóság, megbízás alapján pedig bármely állampolgár 
és szervezet számára szakvéleményt készítenek, hogy 
speciális szakértelmükkel hozzájáruljanak az ügyek 
felderítéséhez, a tényállások érthetőbbé tételéhez, illet-
ve valamely szakkérdés eldöntéséhez.

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság 
kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és 
a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával 
készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártat-
lanság követelményének megtartásával döntse el a 
szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.

A Szaktv. értelmében igazságügyi szakértői te-
vékenységet erre feljogosított természetes személy 
(igazságügyi szakértő), gazdasági társaság és szol-
gáltató, igazságügyi szakértői intézmény és igazság-
ügyi szakértői intézet, igazságügyi szakértői testület, 
külön jogszabályban feljogosított állami szervezet, 
továbbá a külön törvény szerinti Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv végezhet.

A Kamarával kapcsolatos bővebb információ a 
www.miszk.hu weboldalon található.

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI 
SZAKÉRTŐI KAMARA
ALAPÍTVA 1996

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma  2996 fő
       

ALAPADATOK

Cím 1068 Budapest, Benczúr utca 47.
Honlap www.miszk.hu
E-mail titkarsag@miszk.hu
Telefon +36-1-614-7739
Elnök Dr. Agárdi Tamás
Alapítás éve 1996

Dr. Agárdi Tamás
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Törvényi meghatározottsága
A hazai könyvvizsgálat és a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara története:

– Magyarországon a XX. század első felében tör-
téntek kezdeményezések a hazai revízió kialakítására. 
1911-ben néhány jeles szakember, akik a szükséges 
elméleti ismereteken túlmenően megfelelő gyakor-
lati tapasztalattal is rendelkeztek (bíróságokon vagy 
bíróságon kívüli könyvszakértők), megalakították a 
Magyar Revizorok Szövetségét, mely pár éves mun-
kásság után megszűnt.

– A Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
ra 1926-ban a hazai gazdasági élet 36 kiemelkedő 
könyvszakértőjét „hites kamarai revizorrá” nevez-
te ki, mely könyvszakértők ugyanabban az évben 
megalapították a „Hites Kamarai Revizorok Szö-
vetségét”.

– Az 1930. évi V. törvénycikk törvényes alapra 
helyezte a hites könyvvizsgálatot és szabályozta a 
könyvvizsgálói képesítést.

– 1932-ben megalakult a Magyar Hites Könyv-
vizsgálók Egyesülete.

– A II. világháború befejezése után a hites könyv-
vizsgálók működtek közre az úgynevezett 1947. ja-
nuár 1-jei forintmérleg felülvizsgálatában és annak 
záradékolásában. Az államszocialista rendszer foko-
zatos kialakulása a könyvvizsgálók mozgásterét radi-
kálisan beszűkítette, amely 1950. szeptember 15-én a 

hites könyvvizsgálók intézményének megszüntetésé-
hez vezetett.

– Az 1980-as évek második felében felgyorsult az 
államszocialista gazdasági rendszer és irányítás fel-
bomlásának folyamata, elindultak a reformtörekvé-
sek, a piacgazdaság kereteinek kialakítása indokolttá 
tette a könyvvizsgálat intézményének ismételt be-
vezetését. 1987. október 1-jén megalakult a Magyar 
Könyvvizsgálók Egyesülete, amely fennállásának 10 
éve alatt sokat tett a magyar könyvvizsgálat fejlesz-
téséért.

Az Országgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
maráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 
1997. évi LV. törvénnyel elismerte a könyvvizsgálók 
jogát olyan szakmai önkormányzathoz, amely lehető-
vé tette, hogy tagjaik – a maguk választotta testületek 
és tisztségviselők útján – a törvények által meghatá-
rozott ügyeiket önállóan intézzék, valamint szakmai, 
gazdasági érdekeiket a közérdekkel összhangban 
képviseljék, és így hozzájáruljanak a nemzetgazdaság 
fejlődéséhez.

Az uniós és a nemzetközi gyakorlatoknak meg-
felelő jogharmonizáció során az országgyűlés elfo-
gadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt, 
amely megerősítette a kamara jogállását, kibővítette 
szakmai és hatósági feladatait.

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 4311 fő
            • ebből  aktív tagsági 
               jogállású kamarai tag 2392 fő
            • ebből  szüneteltető  tagsági 
               jogállású kamarai tag 1919 fő
Könyvvizsgáló cégek száma 1531 fő

ALAPADATOK

Cím 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Honlap www.mkvk.hu
E-mail mkvk@mkvk.hu
Telefon +36-1-473 4500
Fax +36-1-473 4510
Elnök Dr. Pál Tibor
Alapítás éve 1997

Dr. Pál Tibor
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Felépítése
A kamara legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyű-
lés, végrehajtó szerve az elnökség. A kamarának a 
központi ügyintéző szerve (főtitkári hivatal) mellett 
19 megyében és a fővárosban működnek önálló jogi 
személyiséggel nem rendelkező területi szervezetei. 
A szakmai és a hatósági munka a főtitkári hivatal tá-
mogatásával az elnökség, az elnök és az alelnökök, a 
kamara állandó bizottságai, valamint szakmai tagoza-
tai között oszlik meg. 

Működése, feladatai
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai önkor-
mányzat, amely az 1997-es megalakulása óta eltelt 
években nem csak a működéséhez szükséges szak-
mai és szervezeti rendet, hanem a könyvvizsgálat 
nemzetközi követelményekhez igazodó feltételeit is 
megteremtette, s egyúttal társadalmi elfogadottságot 
is szerzett. 

A gazdálkodók és az érintett állami szervek 
egyaránt partnernek tekintik a kamarát. Szakmánk 
(egyúttal hivatásunk) az átlagosnál nagyobb hatást 
gyakorol a környezetre – jelentős szerepet vállalunk 
a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmezőségi viszonyok 
objektív megítélésében –, ezért felelősségünk is átlag 
feletti.

A könyvvizsgálat olyan hivatás, amely minden 
társadalomban kulcsfontosságú szerepet tölt be az 
általános és a piaci bizalom, hitelesség megteremté-
sében, megőrzésében, esetenként helyreállításában. 
Önkéntes jogkövetésre ösztönzi a vállalkozásokat, 
és erősíti az ellenőrzöttség tudatát. Egy független 
és objektív szakértő jelenléte az egyik legfőbb visz-
szatartó erő a visszaélések, a csalások elkövetése 
– fiktív számlák befogadása, bevételek eltitkolása, 
színlelt szerződések megkötése – ellen, hozzájárul a 
vállalkozás adózási, számviteli és vagyongazdálko-
dási színvonalának emeléséhez, a költségvetési be-
vételek határidőre történő befolyásához, a hitelezők 
és a befektetők védelméhez, csökkenti a társaságok 
tőkeköltségeit, alapvető összetevője a pénzügyi sta-
bilitásnak, bizonyosságot szolgáltat a gazdálkodó 
szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyze-
tének valódiságáról.

A könyvvizsgálói vélemény megformálásához, 
az elvégzendő könyvvizsgálói munka minőségé-
nek garantálásához olyan standardokra van szük-
ség, amelyeket minden könyvvizsgáló elfogad, és 
egységesen alkalmaz. Magyarországon kollégáink 
a nemzetközi standardokhoz igazodó magyar nem-
zeti könyvvizsgálati standardok alapján végzik a 
könyvvizsgálatot, mely szakmai előírások követke-

zetes betartása megteremti a megfelelő színvonalú 
munkavégzés kereteit. 

A könyvvizsgált vállalkozások számára hasznot 
hajt a könyvvizsgáló jelenléte, mivel a könyvvizsgá-
lónak módja és lehetősége van a jogszabályi dön-
tésekkel ellentétes döntések meghozatalát, köny-
velési hibák elkövetését megelőzni, illetve azokat 
súlyosabb következmények nélkül feltárni, a tevé-
kenységgel nem összefüggő költségelszámolásokat 
kiszűrni. A könyvvizsgáló időben figyelmeztetheti 
a vállalkozásokat a jogszabályok tényleges, szándé-
kolt vagy véletlen átlépésére, ezzel elkerülhető a ha-
tósági szankció.

Ezzel párhuzamosan az államnak, a költségvetés-
nek mindenképpen biztonságot jelent, ha a gazdál-
kodó szervezeteknél jelen vannak a könyvvizsgálók. 
A könyvvizsgálók értéket teremtenek a költségvetés 
számára azzal, hogy önkéntes jogkövetésre ösztönzik 
a vállalkozásokat, erősítik az ellenőrzöttség tudatát. 
A csőd- és felszámolási eljárás alá került vállalkozá-
sok döntő hányada a nem könyvvizsgált társaságok-
ból kerül ki. A könyvvizsgáló által biztosított külső 
fék hiányában növekedhetnek a visszaélések, csök-
kenhetnek az adóbevételek, romolhat a számviteli 
adatok megbízhatósága, melyet csak az állam ellen-
őrző szerepének erősítésével lehet megfékezni. 

A könyvvizsgálói kamara legfontosabb 
feladatai

– Az érdekképviselet körében megalkotja az ön-
kormányzati szabályzatait, véleményezi a vonatko-
zó jogszabályokat, szükség esetén azok módosítását 
kezdeményezi, együttműködik az érintett állami szer-
vekkel, hatóságokkal, részt vesz a nemzetközi könyv-
vizsgálói és számviteli szervezetek munkájában, a 
megszerzett ismeretanyagot közreadja a könyvvizs-
gálók részére, valamint szakmai konzultáció, tanács-
adás keretében módszertani segítség nyújt, szakmai 
tájékoztatókat, ajánlásokat és segédleteket ad ki, 
szakmai rendezvényeket szervez;

– vezeti a közhiteles nyilvántartásokat;
– működteti a könyvvizsgálói tevékenység minő-

ségbiztosítási rendszerét, a kamarai minőségellen-
őrzés keretében ellenőrzi a könyvvizsgálati munka 
megfelelőségét;

– meghatározza és aktualizálja a nemzeti könyv-
vizsgálati standardokat;

– meghatározza az okleveles könyvvizsgálói szak-
képesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeit, 
ellátja a vizsgáztatási feladatokat és a képzés irányí-
tásával, felügyeletével kapcsolatos hatósági feladato-
kat, meghatározza a szakképesítés tartalmi kereteit, 
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szabályozza a képzésben közreműködő szervezetek 
feladatait, gondoskodik a feladatellátás minőségbiz-
tosításáról, kiadja a szakképesítést igazoló oklevelet;

– szervezi és felügyeli a könyvvizsgáló jelöltek 
képzését, meghatározza a könyvvizsgáló jelöltek 
képzési programját, a szakmai kompetenciavizsga 
követelményeit, lebonyolítja a szakmai kompetencia-
vizsgát;

– szervezi és felügyeli a kamarai tag könyvvizsgá-
lók kötelező szakmai továbbképzését, gondoskodik a 
feladatellátás minőségbiztosításáról;

– gyakorolja a fegyelmi jogkört;
– ellátja a jogkörébe tartozó közigazgatási hatósá-

gi ügyek intézését.
A kamara törvényességi felügyeletét a pénzügymi-

niszter gyakorolja.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara teljes jogú tagja a 
Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetségnek (Interna-
tional Federation of  Accountants – IFAC), valamint a 
könyvvizsgálók európai szervezetének (Accountancy 
Europe). A kamara számos ország szakmai szerveze-
teivel kötött együttműködési megállapodást, képvise-
lőink rendszeres résztvevői és előadói a nemzetközi 
szakmai konferenciáknak.

Kiadványai
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat c. havi folyóirat idén a 
61. évfolyam jelenik meg, napjainkban már elektro-
nikusan is elérhető a szak-ma.hu oldalon.
Könyvvizsgálók lapja c. hírlevele 2000 januárja óta jele-
nik meg, jelenleg elektronikusan havonta.
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Törvényi meghatározottsága
A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) megalakulását 
az országos szerveződés másfél évszázados történe-
te előzte meg. A kiegyezés évében, 1867-ben alakult 
meg a Magyar Mérnök és Építész Egylet, 1924-ben 
pedig az országos hatáskörű Budapesti Mérnöki 
Kamara. A második világháborút követő közel fél 
évszázad pártállami keretei között azonban csak 
állami kontroll alatti egyesületek működhettek. A 
köztestületiség valamennyi jegyével rendelkező ka-
mara – a mérnökök már működő megyei egyesüle-
teire alapozva – 1997. január 11-én alakult meg.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) önkormány-
zattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező 
köztestület. Az Országgyűlés - „a tervező- és szakértő 
mérnökök és építészek tevékenységének jelentőségét elismerve, 
a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szükséges szak-
mai önigazgatást támogatva” – a kamara létrehozását a 
tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvénnyel (a további-
akban: Kamtv.) rendelte el.

Felépítése
Az országos kamara mellett önálló jogi személyiség-
gel rendelkező területi kamarák (a Közép-Magyaror-
szági Régió területén működő Budapesti és Pest Me-
gyei Kamara, valamint 18 megyei kamara) alkotják 
a mérnökség köztestületi képviseletének rendszerét. 
Az MMK és a területi kamarák felett a Miniszterel-
nökség gyakorolja a törvényességi felügyeletet.

Az MMK felépítését a törvény és az Alapszabály 
határozza meg, amelyek alapján az alábbi szervek 
működnek:

– küldöttgyűlés,
– választmány (amelynek tagjai az MMK Elnöksé-

ge, a területi kamarák és a szakmai tagozatok elnökei),

– elnökség,
– felügyelő bizottság,
– etikai-fegyelmi bizottság,
– választási jelölőbizottság,
– szakmai tagozatok (a 21 szakmai tagozat: 

akusztikai; anyagmozgató, építőgép és felvonó; 
egészségügyi-műszaki; elektrotechnikai és épület-
villamossági; energetikai; építési; épületgépésze-
ti; gáz- és olajipari; geodéziai és geoinformatikai; 
geotechnikai; gépészeti; hírközlési és informatikai; 
környezetvédelmi; közlekedési; munkabiztonsági; 
szilárdásvány-bányászati; tartószerkezeti; tűzvédel-
mi; vegyészmérnöki; vízgazdálkodási- és vízépítési 
szakmai tagozat),

– szakértői testületek (Beszámoló és jogosultsá-
gi vizsga szakértői testület, Kamarai Továbbképzé-
si Testület, oklevél szakirányúságát és a szakirányú 
szakképzettség egyenértékűségét megállapító szakér-
tői testület – OSZMSZT, Szabványügyi Tanácsadó 
Testület),

– országos titkárság.

Működése, feladatai
Az MMK a mérnökök szakmai érdekeinek védelme, 
a tervező- és szakértő mérnöki tevékenység jogszerű-
ségének, szakmai és etikai színvonalának biztosítása 
érdekében ellátja a Kamtv., valamint kormányrende-
let által hatáskörébe utalt közfeladatokat. 

A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében:
– másodfokú hatósági tevékenységet lát el a mér-

nöki és egyéb szakmagyakorlással kapcsolatban;
– országos összesítésben vezeti a jogosultak név-

jegyzékét, biztosítja annak nyilvánosságát;
– módszertani útmutatókat, segédleteket, irányel-

veket, kamarai szabályzatokat ad közre,

MAGYAR MÉRNÖKI  
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek, tagok száma 21 912 fő
                  • ebből aktív   20 264 fő
                  • ebből felfüggesztett      1648 fő
Nyilvántartott szakmagyakorlók 10 747 fő

ALAPADATOK

Cím 1117 Budapest, Szerémi út 4.
Honlap www.mmk.hu
E-mail info@mmk.hu
Telefon +36-1-455-7080
Fax  – 
Elnök Nagy Gyula
Alapítás éve 1997

Nagy Gyula
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– véleményezi a szakmai illetékességüket érintő 
felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési célokat, 
azok tartalmát és a képesítési követelményeket,

– részt vesz a műszaki szabályozási, szabványo-
sítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben, 
valamint a mérnöki tevékenység minőségellenőrzési 
rendszerének kialakításában, 

– kidolgozza a mérnöki tevékenységek ajánlott díj-
szabását és a szolgáltatások tartalmi követelményeit,

– szervezi a jogosultsági vizsgákat, a kötelező jogi 
és szakmai továbbképzést.

Az MMK célja a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos 
érdekérvényesítés, a szakmai és etikai szabályok betartása, 
melynek során az mérnökök érdekeinek hatékony képviseleté-
re és védelmére törekszik, ennek keretében: 

– elősegíti a mérnöki tevékenység társadalmi elis-
mertségének javítását;

– képviseli tagjaiknak a szakmai felelősségbiztosí-
tással kapcsolatos érdekeit;

– tájékoztatja a mérnököket az aktuális szakmai 
kérdésekről, a pályázatokról; 

– együttműködik a mérnöki tevékenységet érintő 
kérdésekben az országgyűlési és kormányszervekkel, 
más országok szakmai szervezeteivel, tudományos 
egyesületekkel; 

– véleményezi a mérnökök szakmai érdekeit érin-
tő jogszabályok tervezeteit.

Az MMK önigazgatási feladatkörében:
– megalkotja az országos alapszabályt, etikai-fe-

gyelmi szabályzatát és más szükséges szabályzatokat;
– másodfokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le;
– a mérnöki tevékenységével kapcsolatban tagjai-

nak általános szakmai szolgáltatásokat nyújt.

Az MMK kötelező feladatain túlmenően szolgáltatásokat 
is végez tagjai és nyilvántartottjai számára:

– a szakmagyakorlási jogosultsággal nem szabá-
lyozott területeken tanúsítványt bocsát ki a szakma-
gyakorlók magas szintű szakértelmének tanúsítására;

– továbbképzés terén mesteriskolákat működtet a 
piaci igények által meghatározott, specifikus terüle-
teken;

– szakmai konferenciákat szervez jeles nemzetkö-
zi szakmai évfordulóktól (Építőmérnök 200) kezd-
ve azonnali szakmai információtovábbítást igénylő 
jogszabály-módosításokon (közbeszerzés, e-közmű, 
GDPR) át közérdekű szakmai kérdésekig (CO-
konferencia);

– mérnökkártyához kapcsolódóan több kedvez-
ményt is biztosít (kedvezményes bankszámlavezetés, 
mobilszolgáltatás, gépjárművásárlás, jogi információ-
szolgáltatás, szakmai felelősség, utas- és egészségbiz-
tosítás);

– jogi tanácsadáshoz jogsegélyszolgálatot működ-
tet, továbbá figyelemmel kíséri a közbeszerzési kiírá-

sokat és tagjai kezdeményezésére fellép az előzetes 
egyeztetés keretében a jogszerű ajánlatkérés előmoz-
dításáért.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Mérnöki Kamara 2003-tól, azaz megala-
kulásától tagja a Mérnöki Kamarák Európai Taná-
csának (European Council of  Engineers’ Chambers, 
ECEC), amely a belga törvények szerint bejegyzett 
nonprofit civil szervezet. Legfontosabb feladata, 
hogy Brüsszelben az Európai Bizottságnál és az Eu-
rópai Parlamentben a jogalkotás során képviselje a 
mérnöki tevékenységet végzők érdekeit, a minőségi 
munka érdekében őrködjék a szabályozott szakmai 
működés fenntartásán. Az ECEC a szakmai szabá-
lyozás fenntartásának szükségességét összefoglaló 
érvelést a parlamenti tagokhoz és a brüsszeli szerve-
zetekhez is eljuttatta. Az MMK elődszervezete révén 
már 1994 óta kiemelt kapcsolatokat ápol a Visegrádi 
Négyek országcsoport mérnöki kamaráival és orszá-
gos szervezeteivel. A V4 kamarák közös kiadványok-
kal is jelentkeztek (ötnyelvű, „A V4 országok techni-
kai műemlékei” című négykötetes kiadvány, ötnyelvű 
mérnökszótár).

Fontos a határon túli magyar mérnökökkel és az 
egyetlen magyar szervezettel az Erdélyi Magyar Mű-
szaki és Tudományos Társasággal (EMT) fenntartott 
kapcsolat, amelynek konferenciáin a kamara képvise-
lői rendszeresen jelen vannak.

Az elmúlt években egyre szorosabb és hatéko-
nyabb kapcsolat alakult ki az ECEC és az „Építő-
mérnökök Európai Tanácsa” (European Council of  
Civil Engineers, ECCE) között.  

Az ECCE fontos missziójának tekinti, hogy az 
Európai Unióban az építőmérnökök érdekeit képvi-
selje, felhívva a figyelmet arra, hogy a fenntartható 
jövő szempontjából elengedhetetlenül fontos a sza-
bályozott mérnöki tevékenység. 

Kiadványai
Szakmai kiadványok: az MMK által működtetett Fel-
adatalapú Támogatási rendszer során kidolgozott 
módszertani tanulmányainak nyomtatott formában 
való kiadása mellett évfordulós kiadvány az MMK 
20. évfordulójára megjelent kötet.

Az MMK több elemből álló, integráns kommu-
nikációs rendszert épít: ennek keretében jelenik meg 
25 éve, évi 10 számban a tagok számára ingyenes 
Mérnök Újság, az MMK szakmai lapja.

Az MMK weboldalának (www.mmk.hu), valamint 
Facebook-oldalának látogatottsága évről évre nő, 
köszönhetően hírleveleinknek. A szakmagyakorlást 
érintő legfontosabb változásokról, a meghirdetett 
pályázatokról, kamarai eseményekről a leggyorsab-
ban ezeken a csatornákon keresztül tájékozódhatnak 
a tagok.
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Törvényi meghatározottsága
2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Felépítése
A Kamara országos szervezettel, valamint 19 megyei 
és fővárosi területi szervezettel működik. A Kamara 
munkáját 8 fős elnökség irányítja, lényegi kérdések-
ben együttműködve a nagyelnökséggel, amelynek 
tagjai a területi szervezetek elnökei, az Etikai és Fe-
gyelmi Bizottság, a Felügyelő Bizottság, az Oktatási 
és Továbbképzési Bizottság, valamint a Növény- és 
Környezetbiztonság Bizottság elnökei.

Működése, feladatai
A Kamara fő feladata, hogy szervezze és intézze a 
növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő 
egyes közfeladatokat, támogatást és segítséget nyújt-
son tagjainak, a szakmai karnak, hogy társadalmi 
súlyuknak megfelelő mértékben hozzájárulhassanak 
a mezőgazdasági termelés szakszerű folytatásához. 
A növényvédő mérnöki, növényorvosi hivatás gya-
korlásával összefüggő ügyekben képviseli a szakmai 
kart, és védi azokat a jogosulatlan tevékenységet 
folytatókkal szemben.

Szervezi a növényvédő szert használó mezőgaz-
dasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai kép-
zését. Elősegíti a növényorvosi, növényvédő mérnö-
ki szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez 
szükséges ismeretek elsajátítását, megszervezi a kö-
telező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást 
vezet.

Közreműködik a növényvédelemmel kapcsolatos 
jogszabály-előkészítésben.

A járványok és gradációk kialakulásának meg-
előzése, a környezetkímélő növényvédelem érdeké-
ben közreműködik a növényvédelmi előrejelzésben. 
Rendszeres növényvédelmi előrejelzést készít a gaz-
dálkodók, kiskerttulajdonosok és a közterület-gon-
dozók részére, amelyet a Kamara honlapján rendsze-
resen megjelentet.

Együttműködik a kormányzati és önkormányza-
ti szervekkel, köztestületekkel, civil szervezetekkel a 
növényvédő mérnöki, növényorvosi tevékenységgel 
összefüggő ügyekben (például parlagfű-mentesítés), 
karantén és járványveszély, jelentős agrárkémiai ere-
detű környezetszennyezés esetén.

Szaktanácsadási-szakértői munkával elősegíti a 
Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv megvaló-
sulását.

Folyamatosan végzi a szakmai információk gyűj-
tését és terjesztését, valamint a közhasznú informá-
ciók továbbítását, különös tekintettel az integrált és 
az ökológiai termesztésben használható környezetkí-
mélő növényvédelmi eljárásokra.

Európában egyedülállóan bevezetésre került a Ka-
mara által kiadott Növényvédelmi-Növényorvosi Vény, 
amelyre a növényorvos, a növényvédő mérnök felírhat-
ja a gazdálkodó számára a felhasználandó növényvédő 
szert, ha az I. vagy II. forgalmi kategóriába tartozik 
(úgynevezett „vényköteles”). A Vény egyik megha-
tározó eleme a környezetkímélő módon termesztett 
egészséges élelmiszer-előállításnak. A növényvédő szer 
árusítása, felhasználása pontosabban nyomon követhe-
tő, ezáltal csökkenthető a hamisított és illegális növény-
védőszer-forgalmazás és -felhasználás.

Jó együttműködés, korrekt szakmai kapcsolat ala-
kult ki az Agrárminisztérium illetékes főosztályaival, 

MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI 
ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 4000 fő
                  • ebből aktív 4000 fő

ALAPADATOK

Cím 1112 Budapest, Budaörsi út 141–145.
Postacím 1506 Budapest, Pf. 57
Honlap www.magyarnovenyorvos.hu
E-mail novkamara@t-online.hu
Telefon +36-1-246-29-46
Fax +36-1-246-29-46
Elnök Dr. Tarcali Gábor
Alapítás éve 2000

Dr. Tarcali Gábor
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a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a 
Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságaival, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rával.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara kamarai minőségben egyedülálló a vilá-
gon, jelen pillanatban még nincs más országban 
növényvédelmi szakembereknek kamarája, de több 
országban példaként tekintenek ránk, és tervezik 
hasonló kamara létrehozását. Ez azt jelenti, hogy 
ilyen jellegű nemzetközi kamarai szövetség nem 
létezik. Ugyanakkor a növényvédelmi, növény-
egészségügyi szakterületen belül működnek jelen-
tős nemzetközi együttműködések, amelyben kama-
ránk is aktív szerepet vállal. Állandó együttműködő 
partnerünk az Osztrák Integrált Növényvédelmi 
Szervezet, a Cseh Növény-egészségügyi Társaság, 
valamint a Szlovák Növény-egészségügyi Társaság. 
Velük rendszeresen egyeztetünk növényvédelmi és 
növény-egészségügyi kérdésekben, részt veszünk, 
szakmai előadásokat tartunk egymás rendezvénye-
in, konferenciáin. A cseh kollégák kezdeményezé-

sére a növényvédelmi szakemberek körén belül is 
napirendre került a Visegrádi Együttműködés lét-
rehozása. Együttműködünk további közép-európai 
országok növényvédelmi szervezeteivel, kutatóinté-
zeteivel, egyetemeivel Szlovéniából, Horvátország-
ból, Szerbiából és Romániából, valamint vannak 
németországi partnereink is. Egy EU-s Erasmus 
Projekt keretén belül részesei vagyunk egy több 
országot (Szlovénia, Olaszország, Görögország, 
Lettország) magában foglaló nemzetközi együtt-
működésnek. Együttműködünk az ENSZ FAO-val 
növényvédelmi, növény-egészségügyi témákban. 
Meghívásukra több alkalommal részt vettünk és 
előadásokat tartottunk általuk szervezett nemzetkö-
zi konferenciákon közép- és kelet-európai országok 
növényvédelmi szakemberei részére. Rendelkezünk 
Európán kívüli kapcsolatokkal is. Szakmai és ku-
tatási együttműködésünk van több egyetemmel és 
szakmai intézettel Kínából és Indiából.

Mottó: Az élelmiszerbiztonság a termőföldön kez-
dődik, amelynek meghatározó elemévé kell váljon a 
növényvédő mérnök, a növényorvos. A kamara tag-
jaiért dolgozik, velük szoros együttműködésben.
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Törvényi meghatározottsága
A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (MOKK) 
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény hozta 
létre, amely előírta, hogy az országos kamarát és a 
területi kamarákat a törvény hatálybalépését követő 
(1991. november 1.) három hónapon belül meg kell 
alakítani. Ilyen előzmények után a MOKK – a ma-
gánközjegyzők tevékenységének megkezdésével egy-
idejűleg – 1992. január 1. napján alakult meg.    

Felépítése
A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a további-
akban: országos kamara) a területi kamarák alkotják. 

Magyarország területén 5 területi kamara mű-
ködik:

–  a Budapesti Közjegyzői Kamara: a Fővárosi, 
a Tatabányai, a Balassagyarmati és a Budapest 
Környéki Törvényszék,

–  a Győri Közjegyzői Kamara: a Győri, a Szom-
bathelyi, a Veszprémi és a Zalaegerszegi Tör-
vényszék,

–  a Miskolci Közjegyzői Kamara: a Miskolci, a 
Debreceni, az Egri és a Nyíregyházi Törvény-
szék,

–  a Pécsi Közjegyzői Kamara: a Pécsi, a Székes-
fehérvári, a Kaposvári és a Szekszárdi Törvény-
szék,

–  a Szegedi Közjegyzői Kamara: a Kecskeméti, 
a Gyulai, a Szegedi és a Szolnoki Törvényszék 
illetékességi területén.

Erre figyelemmel a MOKK-nak 5 tagja van. 
Ugyanakkor a területi közjegyzői kamarát az 

ugyanazon területi kamara illetékességi területére 
kinevezett közjegyzők, illetve a kamarai névjegy-
zékbe bejegyzett közjegyzőhelyettesek és -jelöltek 
alkotják. 

Jelenleg az országban összesen 315 közjegyző (8 
tartós helyettes), 460 közjegyző-helyettes és 141 köz-
jegyzőjelölt működik.  

Működése, feladatai
Az országos kamara jogai és feladatai különösen:

–  jogszabályokat kezdeményez, és közreműködik 
az előkészítésükben, különösen a közjegyzőket 
érintő kérdésekben;

–  meghatározza a területi kamarák anyagi hozzá-
járulását;

–  meghatározza az országos kamara éves költ-
ségvetését, ellenőrzi és elfogadja a költségvetési 
beszámolót;

–  szociális és jótékonysági intézményeket hoz lét-
re és tart fenn;

–  központi nyilvántartásokat hozhat létre, így kü-
lönösen a végintézkedések országos nyilvántar-
tását és a házassági és élettársi vagyonjogi szer-
ződések országos nyilvántartását és a zálogjogi, 
illetve a hitelbiztosítéki nyilvántartást;

–  ellátja a közjegyzők képviseletét a belföldi és 
külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsola-
tokban;

–  egyeztetést végez a különböző területi kama-
rákhoz tartozó közjegyzők és a területi kamarák 
közötti vitás ügyekben;

– felkérésre szakvéleményt ad konkrét ügyben;
– statisztikai adatszolgáltatást végez;
–  működteti a közjegyzői levéltárat és az elektro-

nikus levéltárat;
–  nyilvántartást vezet a jogerős fegyelmi határo-

zatokról;
–  pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzésére, 

vagy a letétkezelésre vonatkozó szabályok meg-
sértése miatt keletkezett és a közjegyző vagyo-

MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 916V fő
                  • ebből közjegyző 315 fő
                  • közjegyzőhelyettes 460 fő
                  • közjegyzőjelölt 141 fő

ALAPADATOK

Cím 1026 Budapest, Pasaréti út 16. 
Honlap www.mokk.hu
E-mail mokk@mokk.hu
Telefon 06 1-489-4880
Fax 06 1-3567052
Elnök Dr. Tóth Ádám 
Alapítás éve 1992

Dr. Tóth Ádám
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nából nem fedezhető károk legalább részbeni 
megtérítésének fedezésére alapot képez vagy 
felelősségbiztosítást köt;

–  e törvényben vagy más jogszabályban hatáskö-
rébe utalt feladatok ellátásához közjegyzői hoz-
zájárulás fizetésére kötelezi a közjegyzőt;

–  a területi kamara tagjai részére szakmai oktatást, 
szakmai továbbképzést szervez;

–  kiállítja és nyilvántartja a közjegyzők által készí-
tett, illetve hitelesített okiratok tekintetében a 
külföldi felhasználáshoz szükséges tanúsítványt;

–  vezeti az elektronikus letéti tárat;
–  egységes ügykezelő alkalmazást működtet, 

amelynek keretében – az alkalmazás működte-
tésével kapcsolatban hozzáférésre jogosult sze-
mélyek titoktartási kötelezettségének biztosítása 
mellett – jogosult a közjegyzői nyilvántartások-
ban kezelt adatok biztonsági célú tárolására, va-
lamint statisztikai célú kezelésére.

Nemzetközi kapcsolatai
A magyar közjegyzőség tagja az Európai Unió 
Közjegyzőségeinek Tanácsának (CNUE) és a La-
tin Típusú Közjegyzőségek Nemzetközi Uniójának 
(UINL). A CNUE jelenleg 22 teljes jogú taggal 
rendelkezik, melyhez a Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamara 2004. május 1-jén csatlakozott. A 
civil szervezetként működő UINL 1948-ban, Bue-
nos Airesben alakult meg, 19 tag részvételével. Az 
UINL-nek jelenleg 87 tagja van. A Magyar Orszá-
gos Közjegyzői Kamara 1992 óta vesz részt az unió 
munkájában. Feladata a közjegyzőség képviselete 
nemzetközi intézményeknél, együttműködés és 
részvétel a nemzetközi intézmények munkájában, 

jogtudományi kutatás, különösen a közjegyzőséggel 
kapcsolatban. Az UINL elősegíti a közjegyzők és a 
közjegyzőségek együttműködését, a rendszeres in-
formációcserét, támogatja az újonnan kiépülő latin 
típusú közjegyzőségeket. A Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamara tagja továbbá az Európai Közjegy-
zői Hálózatnak, a Francia–Magyar Bizottságnak, 
illetve a Közép-Európai Közjegyzői Együttműkö-
désnek is (Hexagonale).

Kiadványai
Notarius Hungaricus
A NOTARIUS HUNGARICUS a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara hivatalos lapja, 2009 óta kétha-
vonta számol be a közjegyzői szakma legfontosabb 
eseményeiről, tájékoztatja a szakembereket a jogal-
kalmazás e speciális területének kérdéseiről. Jelenleg 
már csak digitális formában jelenik meg. 

Közjegyzők Közlönye
A közjegyzőség első jogi kiadványa, a Királyi Köz-
jegyzők Közlönye 1895-ben indult útjára. Célja, 
hogy a közjegyzői réteg szakmai fóruma legyen, a 
közjegyzői gyakorlatban előforduló kérdésekkel, 
problémákkal foglalkozzon, és elősegítse az egységes 
közjegyzői gyakorlat kialakulását, megerősödését. 
Főszerkesztői Charmant Oszkár, Schilling Rudolf, 
Holitscher Szigfrid, Fekete László és Szemerjay Pet-
rán Tibor voltak.

A közjegyzői eljárások joga 1945-től fórum nél-
kül maradt. A Közjegyzők Közlönye – mely a Királyi 
Közjegyzők Közlönyének szerves folytatása – első-
sorban a közjegyzőket érintő jogi kérdésekkel fog-
lalkozik.
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Törvényi meghatározottsága
Első ízben „Az orvosi rendtartásról szóló 1936. I. 
tc. rendelte el az orvosi kamarák létesítését. Orvosi 
gyakorlatot e törvény szerint csak az folytathat, aki 
tagja valamely orvosi kamarának. Az ország terüle-
tén több orvosi kamarát szerveznek, amelyeket az 
Országos Kamara fog összefoglalni. Felügyeleti ha-
tóságuk a belügyminiszter. A kamarák fegyelmi bí-
ráskodást is gyakorolnak tagjai felett, de másodfokon 
a közigazgatási bíróság orvosi tanácsa jár el.” (Révai 
Nagylexikon) 

Az Országos Kamara ebben a formában 1947-ig 
működött, akkor törvény szüntette meg.

1989-ben az orvostársadalom egyesületi formá-
ban újraalakította a kamarát, melynek jogutóda lett 
az 1994-ben, a törvény által létrehozott Magyar Or-
vosi Kamara mint köztestület. Ebben a formában 
2007-ig működött, amikor a 2006. évi 97. törvény 
– hatálytalanítva a korábbi orvos-kamarait – közös 
egészségügyi kamarákról szóló törvényként (Ekt.) 
definiálta újra a szakdolgozókkal és a gyógyszeré-
szekkel közös joganyagban az orvosok köztestületét 
is, egyben megszüntetve a kötelező tagságot. Négy 
év elteltével ezt a jelenleg regnáló parlament állítot-
ta vissza, később pedig a közvetlen betegellátásban 
egyetemi végzettséggel dolgozó, nem orvos végzett-
ségű személyeket is – szintén kötelező jelleggel – az 
Orvosi Kamara tagjai közé rendelte sorolni (klinikai 
szakpszichológusok, mikrobiológusok stb.). Jelenleg 
a Magyar Orvosi Kamarának mintegy 43 500 tagja 
van, ebből kb. 42 000 orvos, illetve fogorvos. 

Felépítése
A Kamara felépítése: kétszintű, országos és területi 
szint.

A Kamara önkormányzati elvű működése a terü-
leti szervezetek és az országos testületek és tisztség-
viselők tevékenysége révén valósul meg. A választott 
tisztségviselők és testületi tagok mandátuma négy 
évre szól, ezért négyévente minden kamarai szinten 
választásokra kerül sor. A MOK-nak elnöke, 3 alel-
nöke, 1 főtitkára és 4 titkára van.

A legfőbb döntéshozói testület az Országos 
Küldöttközgyűlés (400 fő), amely évente legalább 
egyszer ülésezik. A Területi Szervezetek Tanácsa 
(22 fő) döntéseket hoz a folyamatos működés ér-
dekében. A napi munkát az Országos Elnökség (9 
fő) irányítja. 

A MOK-nak két állandó bizottsága van: Országos 
Felügyelő Bizottság és Országos Etikai Bizottság, 
amelyek a Kamara feladatainak végrehajtását segítik. 

Az Országos Etikai Kollégium feladata az általá-
nos érvényű etikai elvek megfogalmazása, kidolgo-
zása. 

A MOK-on belül működik a Fogorvosi Tagozat.

Működése, feladatai
A Magyar Orvosi Kamara választott testületei, tiszt-
ségviselői útján maga látja el a törvényekben megha-
tározott közhatalmi, szakmai, illetve érdekképviseleti 
feladatait, intézi szakmai ügyeit, véleményezi a gyó-
gyító tevékenység körülményeit meghatározó egész-
ségpolitikát. 

MAGYAR ORVOSI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Orvos diplomás tag 48 300 fő
Nem orvos diplomás tag     1420 fő

ALAPADATOK

Cím 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Levelezési cím 1390 Budapest 62. Pf. 175
Honlap www.mok.hu
E-mail mok@mok.hu
Telefon +36-1-269-4391
Fax +36-1-269-4392
Elnök Dr. Kincses Gyula 
Alapítás éve 1994

Dr. Kincses Gyula
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Feladatkörébe tartozik tagjai tevékenységének eti-
kai szempontú kontrollja, s e kontroll alapjául szol-
gáló normatívák megalkotása, illetve véleményezése, 
anyagi és szakmai helyzetüket érintő folyamatokban 
való részvétel, közhatalmi eszközökkel a kamarai au-
toritás érvényesítése, szociális biztonságuk érdeké-
ben a tagok segélyezése, illetve mind több és több 
kedvezményes tagi szolgáltatás biztosítása. 

A feladatkörébe tartozó feladatait illetően a MOK 
úgy jár el, hogy szakmai, orvosetikai szabályokat, etikai 
statútumot alkot, tagjait érintően etikai eljárást folytat 
le, egyetértési jogot gyakorol, és részt vesz a hivatás 
gyakorlói és az egészségbiztosítási szervei közötti álta-
lános szerződési feltételek kialakításában, továbbá vé-
leményezési jogot gyakorol minden olyan jogszabály 
megalkotásánál, amely érinti az egészségügyet, illetve 
közvetlenül befolyásolhatja tagjai szakmai tevékeny-
ségét, anyagi helyzetét, minden olyan döntés felett, 
amelyet az állam, az egészségbiztosítás, valamint az 
önkormányzatok hozhatnak az orvosi működés szer-
vezeti, működési rendjét, fejlesztési terveit és irányait, 
valamint a magasabb vezetői, illetve vezetői, valamint 
háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok mun-
kaviszonyban történő foglalkoztatására szóló megbí-
zásait, illetőleg e megbízások visszavonását illetően. 

Nemzetközi kapcsolatai
CPME (Európai Orvosok Állandó Bizottsága) – 

teljes jogú tagság 2004-től
EFMA (European Forum of  Medical As so-

ciations) 
ZEVA (Közép- és Délkelet-európai Kamarák In-

formális Szövetsége) 

Közvetlen kétoldalú kapcsolatok az európai orvo-
si kamarákkal

WMA (Orvosok Világszervezete) – teljes jogú 
tagság 2014-től

Kiadványai
A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata 2004. 
március 17-től Orvosok Lapja címen jelenik meg, több 
mint 40 ezer példányban. 

Az újság a kamara céljait, törekvéseit tolmácsolja, 
s miként már a neve is sugallja, összetartozásunkat 
fejezi ki. Közvetíti továbbá a szakmapolitika izgal-
mas, sokszor ellentmondásos kérdéseit, és bemutatja 
az orvostársadalom érdekes személyiségeit, társadal-
mi eseményeit. 

Kiemelt helyet ad az orvosi lét elengedhetetlen 
követelményének, a szakmai továbbképzésnek is, 
értékes összefoglalók, guideline-ok formájában. Cél-
jaink között szerepel az orvosi hivatás értékeinek be-
mutatása, az egészségügyben dolgozók önbecsülésé-
nek és társadalmi presztízsének növelése. 

2012. április 12-én, negyedéves intenzív előkészü-
let után megjelent a teljes mértékben felfrissített és 
megújított Orvosok Lapja. Nyolc éve alapított önálló 
lapot a Magyar Orvosi Kamara, és tisztelettel emlé-
kezünk meg e helyütt is lapunk eddigi kiadójáról, a 
Promenade Kiadóról.

A közös munka, az eredményes együttműködés 
tanulságait leszűrve született meg a döntés: köztestü-
letünk saját alapítású lapunk kiadói jogát is magához 
vonja, és így a jövőben egy kézben összpontosul az 
Orvosok Lapjával kapcsolatos valamennyi elvi dön-
tés és gyakorlati feladat. 
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Működés törvényi alapja
2017. évi LXXVIII. törvény „Az ügyvédi tevékeny-
ségről

A kamara tisztségviselői
Elnök: dr. Bánáti János
Alelnökök: dr. Csere Bálint, dr. Halmos Tamás, dr. 

Havasi Dezső, dr. Kovács Kázmér, dr. Sulyok Mik-
lós, dr. Szecskay András

Főtitkár: dr. Fekete Tamás 

A kamara fő feladatai
Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati el-
ven alapuló, szakmai és érdekképviseleti feladatokat 
ellátó köztestülete, mely tevékenysége során: 

– gondoskodik az ügyvédek jogainak védelmé-
ről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, szervezi a 
szakmai továbbképzésüket; 

– az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai 
szabályokat alkot;

– véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel 
kapcsolatos kérdésekben, dönt az ügyvédek kamarai 
tagságának keletkezéséről és megszűnéséről;

– vezeti a különböző ügyvédi névjegyzékeket. 

A Magyar Ügyvédi Kamara kiemelten fontos fel-
adata az ügyvédi tevékenységet részleteiben is meg-
határozó szabályzatok kiadása, mint például szabály-
zat: 

– az ügyvédi hivatás magatartási szabályairól;
– az ügyvédi névhasználatról;
– a fegyelmi eljárás részletes szabályairól;
– a kamarai tisztségviselők választásáról;
– a letét- és pénzkezelés szabályairól;
– az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi fel-

tételeiről és képzésének szabályairól.

A kamara szervezete
Magyarországon jelenleg 12 500 ügyvéd dolgozik, 
akiknek a munkáját közel 6000 ügyvédjelölt és 500 
alkalmazott ügyvéd segíti. 

Az ügyvédi kamarák a fővárosban és a megyék-
ben területi kamaránként működnek. Az ügyvédek a 
területi kamarának a tagjai, mely kamara első fokon 
határoz minden olyan ügyben, ahol közigazgatási 
jogkörben jár el (például tagfelvétel, törlés) és fegyel-
mi ügyekben. A határozat ellen fellebbezésnek van 
helye, melyet másodfokon a Magyar Ügyvédi Kama-
ra elnöksége, illetve Fegyelmi Bizottsága bírál el. A 
jogerős határozat ellen az arra jogosult a közigazga-
tási perekre vonatkozó szabályok szerint bírósághoz 
fordulhat. 

A kamara kapcsolatai
A kamara széles körű belföldi és külföldi szakmai 
kapcsolatokat tart fenn, elsősorban a különböző 
igazságszolgáltatási hivatásrendekkel, a Magyar Ügy-
védi Kamara elnöke részvételi joggal bír az Országos 
Bírói Tanács munkájában. 

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Ügyvédi Kamara (továbbiakban „MÜK”) 
széles körű és intenzív nemzetközi kapcsolatokat 
épített ki és tart fenn. A MÜK számos európai és vi-
lágméretű ügyvédi szervezet tagja, amelyekben aktív 
tevékenységet folytat.

A MÜK szervezetén belül dr. Bánáti János elnök 
mellett immáron harmadik ciklusban dr. Szecskay 
András elnökhelyettes felelős a nemzetközi kapcso-
latokért.

A MÜK tagja az Európai Unió tagállamainak 
nemzeti kamaráit tömörítő CCBE-nek, így a CCBE-
ben folyó munka is a MÜK nemzetközi tevékenysé-

MAGYAR ÜGYVÉDI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK

Természetes személyek száma 12 500 fő
                  • ebből aktív 11 025 fő
                  • ebből felfüggesztett    1600 fő

ALAPADATOK

Cím 1055 Budapest, Szalay u. 7.
Honlap www.magyarugyvedikamara.hu
E-mail muk@muknet.hu
Telefon +36-1-311-9800
Fax +36-1-311-7867
Elnök Dr. Bánáti János
Alapítás éve 1875

Dr. Bánáti János
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gének a részét képezi. Dr. Köves Péter ügyvéd 2008-
ban a CCBE elnöke volt. A magyar CCBE delegáció 
tagjai dr. Szecskay András (vezető), valamint dr. Kö-
ves Péter és dr. S. Szabó Péter. Jelenleg dr. S. Szabó 
Péter a CCBE Pénzügyi Bizottságának (Financial 
Committee) elnöke 2018 óta, az Oktatási Bizottság-
ban dr. Sándor Éva képviseli a magyar ügyvédséget, 
korábban dr. Homoki Péter az IT Bizottság elnöke 
volt. Emellett CCBE Brexit Bizottságban dr. Köves 
Péter, a PECO Bizottságban dr. Réti László, a Bizto-
sítási Bizottságban pedig dr. Kovács Szabolcs fejte-
nek ki aktív tevékenységet. Dr. Köves Péter a CCBE 
elnökségének jelölése alapján a European Lawyers 
Foundation igazgatótanácsának elnöke volt négy éven 
keresztül. 

A MÜK több évtizede tagja a világ legnagyobb 
ügyvédi szervezetének, az International Bar Association-
nak (IBA). Az IBA Kamarai Ügyek Bizottsága (BIC) 
alelnöke dr. Köves Péter, a BÜK korábbi elnökhe-
lyettese, mely kétéves megbízatás 2018 végéig tartott, 
jelenleg ő a BIC elnöke (https://www.ibanet.org/bar-
associations/bar_associations_home.aspx). A po zíció 
annak a több éves kutató és elemző munkának is elis-
merése, amely világszerte felmérte az ügyvédi kamarák 
által alkalmazott oktatási, képzési gyakorlatokat, és a 
világszervezet számára megfogalmazta az ügyvédi hi-
vatásrendi oktatásokról és képzésekről szóló stratégiai 
irányelveket. Ma de facto dr. Köves Péter tekinthető az 
IBA és a CCBE közti egyik legfontosabb összekötő-
nek. 

Az IBA-ban dr. Budai Judit az Értékpapírjogi Bi-
zottság konferenciákért felelős alelnöke, és ekként 
számos rendezvény lebonyolításának felelőse. Dr. 
Görgényi Orsolya a Jogi Szolgáltatások Jövőjével 
foglalkozó IBA Elnöki Különítmény tagja.

A MÜK ugyancsak évek óta tagja az Union 
Internationale des Avocats (UIA) szervezetének, 
amely a világ legrégebbi, 1927-ben alapított világ-
méretű nemzetközi szervezete. Az UIA végrehajtó 
bizottságában dr. Budai Judit a nemzetközi szemi-
náriumok szervezéséért felelős igazgatóként (UIA 
Executive Committee), továbbá dr. Szecskay András, 
az ügyvédi hivatás függetlenségéért felelős igazgató-
ként (UIA IROL) évek óta aktív tevékenységet fejte-
nek ki. Az UIA 2016-ban Budapesten rendezte meg 
nagy sikerrel az éves kongresszusát, több mint 1000 
résztvevővel. 

A Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Egyesülete (AIJA 
– International Association of  Young Lawyers – 
www.aija.org) a 45 évnél fiatalabb ügyvédeket és 
jogtanácsosokat összefogó egyetlen globális ügyvédi 

szervezet. 2002-ben féléves konferenciát, 2009-ben 
500 fős éves kongresszust, 2016-ban pedig vállalat-
felvásárlási szemináriumot tartott Budapesten. Dr. 
Görgényi Orsolya 2015–2016-ban az egyesület elnö-
ke volt, azóta pedig az AIJA innovációért, valamint 
a vezetői és egyéb készségek fejlesztéséért felelős 
bizottságának (SCILL – Skills, Career, Innovation, 
Leadership & Learning) alelnökeként továbbra is a 
szervezet vezetőségének tagja. Dr. Klenanc Miklós 
2016 óta az AIJA magyarországi nemzeti képviselője.

A magyar ügyvédek részt vesznek az Európai 
Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network) 
munkájában is. Hosszú ideje dr. Kölcsényi Soma 
képviseli a magyar ügyvédséget a negyedévente tar-
tott üléseken.

Az UAE (Union des Avocats Européens) az egyik 
legjelentősebb, elsősorban az unió latin országaiban 
aktív európai ügyvédszervezet 2018 novemberében 
Lisszabonban tartotta éves rendes közgyűlését, ame-
lyen dr. Jásdi Attila, a BÜK Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke, mint a szervezet Végrehajtó 
Bizottságának tagja vett részt. Jásdi Attila a szervezet 
alelnöke volt két cikluson át (2008–2012).

Regionális kapcsolatok
A MÜK részese a Közép-Európai Ügyvédi Kamarák 
éves konzultatív konferenciáinak, amely eddig már 
két alkalommal tartotta ülését Budapesten.

Kétoldalú kapcsolatok: 
A MÜK nagy hangsúlyt fektet az aktív kétolda-

lú kapcsolatok létesítésére és fenntartására. Ezek a 
kapcsolatok komoly segítséget jelentenek az ügyvédi 
gyakorlat bővítésében, a külföldi tapasztalatok ha-
zai átültetésében, a hazai ügyvédi praxisok külföldi 
kapcsolatrendszerének támogatásában és az ügyvédi 
érdekvédelemben. 

A MÜK vezetői rendszeresen részt vesznek a 
nemzeti társkamarák rendezvényein. Itt elsősorban 
a szomszédos országok nemzeti kamaráival fenntar-
tott kapcsolat bír elsődleges jelentőséggel, de a nagy 
ügyvédi hagyománnyal rendelkező országok ügyvéd-
szervezeteivel is kiemelkedően jó kapcsolatot ápo-
lunk. A MÜK-nek több külföldi nemzeti kamarával 
van kétoldalú együttműködési megállapodása.

Kiadványa
Az Ügyvédek Lapja elnevezésű folyóiratunk 1884-től 
jelenik meg, kezdetben – országos szervezet nem lé-
vén – a Budapesti Ügyvédi Kamara gondozásában.
Jelen formájában 2007 óta kerül kiadásra. Jelenleg 
kéthavonta jelenik meg.
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Törvényi meghatározottsága
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamarát (SZVMSZK) az 1998. évi IV. tör-
vény hozta létre. E jogszabályt 2005-ben a jelenleg 
is hatályos 2005. évi CXXXIII. törvény váltotta fel. 
Az új norma részletes szabályokat tartalmaz a va-
gyonvédelmi területre és a kamarára vonatkozólag. A 
vagyonvédelmi kamara legfontosabb feladata a sze-
mély- és vagyonvédelem, valamint a magánnyomo-
zás területén tevékenykedő természetes személyek és 
vállalkozások szakmai érdekképviselete. 

Felépítése
A kamara egy országos és 17 megyei, területi szerve-
zetből áll, mindegyik élén választott küldöttgyűlés-
sel, elnökséggel. Minden területi szervezetnél etikai 
bizottság, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság, 
az országos szervezetnél etikai bizottság, valamint 
felügyelő bizottság működik. A kamarában 2012. 
január 1-től megszűnt a természetes személyek kö-
telező kamarai tagsága és a vállalkozások kötelező 
nyilvántartotti státusza. A jogszabályi kötelezett-
ségnek megfelelően a 2012. év elején tisztújító vá-
lasztásokat tartottunk a kamarában, melynek során 
kialakult a mostani szervezeti rendszer. Lényegesen 
kisebb küldöttgyűlések, elnökségek alakultak. 

Működése, feladatai
A kamara, mint köztestület részt vesz a szakmailag 
releváns jogszabályok megalkotásában, a rendésze-
tért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján 
kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetel-
ményt, a szakmai minősítő rendszert, közreműködik 
a szakképzésben és a vizsgáztatásban, valamint ja-
vaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre, a 
szakmai vizsgaszabályzatra, továbbá a szakmai vizsga 

szervezését engedélyező és a vizsgaszervezési tevé-
kenységek ellenőrzése során szakértőként kirendel-
hető személyekre. A kamara szakmai protokollokat 
készít, és szabványok kiadását kezdeményezi. Szak-
irányú tevékenységéhez kapcsolódóan konferen-
ciákat, kiállításokat, vásárokat és más rendezvényeket 
szervez, önkormányzati szabályzatának megfelelően 
minősíti és felügyeli tagjai vásári, kiállítási megjele-
nését, tevékenységét. A kamara szakértői rendszert 
működtet.

Jelenleg a kamara kb. 4000 tagot és 450 vállalko-
zást tart nyilván. 2013. január 1-től a kamara feladat-
ként megkapta a személy- és vagyonőrök kötelező 
képzését, vizsgáztatását, amelynek a személy- és va-
gyonőrök 2014. május 31-ig kötelesek voltak eleget 
tenni, amennyiben a magánbiztonsági piacon kí-
vántak továbbra is tevékenykedni. A kötelező vizs-
ga ötévenként megújítandó. Jelentős változás, hogy 
a kamara az oktatással egy időben megkapta a sze-
mély- és vagyonvédelem területén tevékenykedő sze-
mélyekkel szemben benyújtott panaszok kivizsgálá-
sának a feladatát. 2018-tól megkezdődött a kötelező 
vizsga megújításával összefüggő képzés, vizsga.

A magánbiztonsági piacon tevékenykedő szemé-
lyek és vállalkozások felett – az ellátandó feladatok 
bizalmi jellegére való tekintettel – a rendőrség szigo-
rú kontrollt gyakorol. Sajnálatos módon a személy- 
és vagyonvédelem területén még mindig jellemző 
a fekete, illetve szürke foglalkoztatás, amely ellen a 
kamara is harcot folytat. 

A kamara kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezik. Alapító tagjai vagyunk az ESBOC-nak, 
melyet a cseh, lengyel, magyar, szlovák vagyonvédel-
mi szervezetek hoztak létre. Az ESBOC-hoz azóta 
csatlakozott az ukrán vagyonvédelmi érdekképvise-
leti szövetség. 

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI  
ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI 
KAMARA

TAGLÉTSZÁM ADATOK
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Társaságok száma 450 fő

ALAPADATOK
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Elnök Dr. Fialka György
Alapítás éve 1998

Dr. Fialka György
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