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1. Bevezetés 

1.1. Általános fogalmak 
A kamarai mozgalmak vizsgálata, az érdekképviseleti munka, illetve a gazdasági-szakmai 

önkormányzatiság tárgykörének elemzése nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is új, mindeddig 

szűk szakmai köröket megmozgató tudományterületnek tekinthető. Ugyanakkor a mozgalmak 

jelenkori hatása és jelentősége – nemcsak a kamarákban érintett csoportok, de az egész társadalom 

szempontjából – oly mértékű, hogy vizsgálatuk a jól-lét problémák kontextusában is 



megkerülhetetlen. Az egyes szakmák és társadalmi csoportok összefogása, érdekeiknek 

konkordanciája és aggregációja, valamint részvételük a társadalom- és gazdaságirányításban alapvető 

jelensége a modernkori, szociális piacgazdasági (neokorporatív) modelleknek Nyugat-Európában. 

Ennek megfelelően napjainkban a különböző kamarák a társadalmak mezoszférájában helyezkednek 

el, az állampolgárok által alkotott mikroszféra és a politikai döntéshozatal makroszférája között. Ezért 

fő feladatuk a kétoldalú közvetítés, mely révén rendszeres az interakció (kooperáció vagy 

konfrontáció) a mindenkori kormányzattal. A jelenkori mélyelemzés azonban nem lehetséges a 

kamarai mozgalom nemzetközi hagyományainak, társadalmi területekhez kapcsolódó pontjainak és 

történelmi távlatainak feltárása nélkül. 

A témához való közeledés szempontjából fontosnak tartjuk kiemelni, hogy eme szervezetek 

történeti fejlődésében már a 19. században egy, a mai Európai Unió keretei között is preferált 

gondolatkör, a szubszidiaritás és önkormányzatiság elve jelenik meg. A kamarák önmagukat olyan 

törvény által létrehozott szervezetnek tekintették (és részben ma is ezt állíthatjuk róluk), amely saját 

ügyeit önállóan, autonóm módon intézi, képviseli tagsági körének érdekeit és a saját szakmai 

területén működő állami közigazgatástól bizonyos feladatokat és ezzel járó jogosítványokat átvesz. 

A kamarai autonómiák általános szabályozottságukat és kereteiket illetően a társadalom 

szerveződésének strukturális hierarchiában pontosan ennek megfelelően helyezhetők el. E 

tekintetben – a történeti fejlődés hatására – három szintet különböztethetünk meg: a makro-, a 

mikro- és a köztes, vagyis mezoszférát. A makroszférába tartozik a politika, az állami szint a 

törvényhozó és végrehajtó hatalommal. Ezzel szemben a mikroszféra az egyes állampolgárok szintje, 

tágabb értelemben a munkavállalók, a vállalatok tartoznak ebbe. A mezoszféra az intézményekből, 

képviseleti szervekből álló „köztes közeg”, mely átfogja a társadalom egészét vagy annak egyes 

rétegeit, csoportjait. Az első két szférát primer szintnek lehet tekinteni, míg a mezoszféra, a köztes 

szféra intézményei, szervezetei és tevékenysége szekunder jellegű.1 Míg a két primer szint saját 

meghatározottsággal létezik és működik, mindkettő sajátos, egyedi struktúrával rendelkezik, addig „a 

szekunder jellegű mezoszféra szervezetei, intézményei ehhez képest a makro- vagy mikroszféra által 

meghatározott közegben, és általuk meghatározott feladatok ellátására jönnek létre és működnek.”2 

Az általunk történeti genezisükben vizsgált kamarai rendszerek a mezoszféra köztes 

intézményrendszerében helyezkednek el. Emellett pedig egy másik szempont alapján is köztes 

státuszt viselnek: mivel alapvetően köztestületi jelleggel rendelkeznek és az államtól átruházott 

(közigazgatási) feladatokat is ellátnak, ugyanakkor egy adott szakmai-gazdasági kör érdekeit 

hivatottak – autonóm módon – megjeleníteni éppen az államhatalommal szemben, félcivil 

intézményeknek tekinthetők, vagyis átmenetet képeznek a közigazgatási szerv és a tényleges 

(állampolgári) civil szerveződés között. 

A kamarák kapcsolódása a másik két szférához a történelem menetében sokféle lehet: alá- vagy 

fölérendeltség, egy vagy többoldalú függőség, párhuzamosság és partnerség. Hatásmechanizmusuk 

szerint ez a kapcsolódás lehet alulról felfelé, felülről lefelé irányuló vagy egyidejűleg mindkét irányú. 

Eme tényezők mellett figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy hazánkban a kamarák – legalábbis 

a polgári korszaknak tekintett és általunk vizsgált időszakban – a „törvényes érdekképviselet” 

formáját öltik magukra: a kamarai autonómiák mozgásterét részint az azt létrehozó törvény, részint a 

kamara saját érdekérvényesítő képessége szabja meg. Az egyes kamarai struktúrák autonómiája nem 

közvetlen konfliktus által kivívott önkormányzat, hanem a makroszférától kapott önállóság, mely a 
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szubszidiaritás jegyében fogant. Mivel az állam adja az érdekképviseletnek az autonómiát, rögtön 

meg is szabja annak mértékét, ugyanakkor az államrendszer jellegétől függően, beépíti abba saját 

befolyásának biztosítékait. 

Mindezt kiegészíthetjük azzal a közgazdasági szemlélettel is, hogy minden egyes államigazgatás 

legfontosabb feladatai közé tartozik a minél hatékonyabb gazdálkodás és a minél kisebb számú állami 

feladatkörök és funkciók megléte. Ebben a szemléletben szintén hangsúlyozni kívánjuk, hogy a kisebb 

csoportok önkormányzatisága és önfenntartó működése – mint azt többek között a kamarai 

autonómiák történeti vizsgálata is igazolja – hozzájárulhat az államigazgatási agenda csökkentéséhez 

és a hatékonyság növeléséhez. A regionális vagy helyi önkormányzati működés révén mindemellett 

egyes csoportok különleges igényeire is nagyobb figyelem fordítható és – a szubszidiaritás elvének 

megfelelően – a belső érdekkiegyenlítés révén mindegyik társadalmi csoport számára pozitív hozadék 

származhat. 

1.2. A kamarai rendszerek osztályozása történeti kontextusban 
Az első kamarai mozgalmak az ipari forradalom hatására indultak meg Európában, jellemzően az 

ipar és kereskedelem területén; ezeknek két típusát különböztethetjük meg már a kezdetektől fogva: 

egy kontinentális európai és egy, a kontinentális Európán kívüli, angolszász modellt. Mindemellett a 

vizsgált korszakunkban a szervezeteket – akár a kontinentális, akár az angolszász szerveződési formát 

követték is – alapvetően két nagy csoportra oszthatjuk: a képviselt kör jellege szerint beszélhetünk 

gazdasági, illetve szakmai kamarákról. 

1.2.1. Az angolszász modell 

Az első angolszásznak nevezett rendszer alapvetően Nagy-Britanniában és gyarmati területein – e 

szempontból ideértve a későbbi Egyesült Államokat és Kanadát is – alakult ki az ipari forradalom 

nyomán. Az angolszász kamarai rendszerek fontos ismérve, hogy teljes mértékben alulról, az érintett 

kamarába tömörülő tagok részéről építkező önszerveződésnek tekinthetők: a központi hatalom 

semmilyen formában nem bábáskodott megszületésüknél, azok az egyesülési jog alapján jöttek létre, 

épp ezért semmilyen állami jogosítványt nem birtokolhattak. E szervezetek nem törvény által 

létrehozott jogi személyek, hanem voltaképpen egyesületként működtek/működnek: minden szakma 

tagjai, legyen azok kereskedők, iparosok, ügyvédek, gazdák stb. maguk dönthetik el, hogy a 

létrehozott kamara tagjai lesznek-e vagy sem. A szervezet igen ritkán vesz részt a szakmai 

közigazgatásban és a kormányzatot tanácsadó munkájával sem segíti intézményes módon, 

tevékenysége a gazdasági kamarák tekintetében főleg az üzleti kapcsolatok kialakulásának 

elősegítésére és élénkítésére, a szakmai kamarák esetében pedig etikai kérdésekre, tagjaik 

érdekképviseletére, illetve önsegélyezésre koncentrálódik. Az angolszász modellt követő kamarák 

szinte teljesen függetlenek ugyan a kormányzattól és az állami közigazgatástól, azonban pont 

fakultatív tagsági rendszerük miatt az adott gazdasági-szakmai kör csupán kicsiny szeletét képviselik, 

ezért anyagi erejük és társadalmi súlyuk gyakran elég csekély. A törvényhozásra és a kormányzati 

munkára hatásukat elsősorban a lobbi-tevékenység révén tudták/tudják érvényesíteni, mely 

klasszikusan szintén az angolszász világban gyökerezik.  

1.2.2. A kontinentális modell 

A kamarák másik csoportjába a kontinentális modell alapján szerveződő kamarai intézményeket 

sorolhatjuk. Ezek francia központi és német önkormányzati mintára szerveződtek és markánsan 

eltértek, illetve máig eltérnek az angolszász országokban meghonosodott struktúráktól. Döntő 

hatással a francia nemzetállam központosított közigazgatása, majd a 19. században különösen Lorenz 



von Stein filozófiája és az ennek nyomán létrejövő önkormányzati eszme3 hatott fejlődésükre. Ez 

utóbbi nem az állam hatalmának kiterjesztését látta az adott szféra autonóm működésének 

szabályozásában, hanem sokkal inkább az állam hatalmának visszaszorítását és egyes szférák 

„privatizálását” a köztes hatalmi szint megteremtése által. Az „önkormányzatiság” ugyanis ebben a 

felfogásban csak egyfajta antitézisként jöhet létre: A mindenható kormányzattal, vagy az azt 

megvalósító államigazgatással szemben nyer értelmet az önkormányzó csoportok léte. A politikai 

szabadságjogok, az önrendelkezés és a saját felelősség elve – a mai szubszidiaritás eszméje – csak 

ezek tükrében nyeri el jelentőségét.4 

Az európai kontinensen kialakult kamarai szervezeteket a legtöbb esetben központi akarat hozta 

létre, jogkörüket, feladataikat és kötelességeiket uralkodói rendelet, később törvény szabályozta. 

Általában kötelező tagsági rendszer alapján szerveződtek, fő feladatuk pedig a képviselt szférával 

kapcsolatos törvényelőkészítő munka javaslatokkal és felterjesztésekkel való segítése, valamint az 

adott gazdasági-szakmai kör érdekeinek a kormány, illetve a társadalom felé történő képviselete volt. 

A mindenkori hatalom sokkal jobban érvényesíthette befolyását ezen szervezetekben, mint a 

szigetországban vagy gyarmataiban, azonban a kontinens kamarái sokkal kiterjedtebb tevékenységet 

végeztek, mint az angolszász világ hasonló nevet viselő egyesületei. A kontinentális modell alapján 

szerveződő kamarák az idők folyamán olyan törvényes érdekképviseletekké váltak, melyek az adott 

gazdasági-szakmai kör egészét magukba foglalták, és a kormányzattal rendszeres kapcsolatban állva 

befolyást gyakoroltak a törvényalkotó munkára, a társadalom fejlődésére is. Emellett pedig a szakmai 

közigazgatásban is gyakran szerepet kaptak és vállaltak, tehermentesítve a központi kormányzatot. Ez 

utóbbi ténynek, illetve az államtól kapott pénzügyi támogatásnak következményeképpen ugyan 

autonómiájuk nem volt oly széles körű, mint angolszász társaiké, a központi hatalomtól való 

aránylagos – és általuk mindig bővíteni igyekezett – függetlenségük, illetve önkormányzatiságuk 

azonban szélesebb financiális alapokkal és tágabb jogkörrel párosult, így számos esetben olyan 

tényezőivé váltak az adott ország gazdasági-társadalmi életének, amellyel számolni lehetett és 

kellett. 

1.2.3. A gazdasági és szakmai kamarák csoportja 

A gazdasági kamarák csoportjába Európa-szerte alapvetően a kereskedelmi és iparkamarák, a 

kézműves és mezőgazdasági kamarák, valamint Európa egyes térségeiben az úgynevezett 

munkavállalói (munkás) kamarák sorolhatók. E szervezetek a belső érdekkiegyenlítés és az 

érdekképviseleti munka mellett foglalkoztak az adott tagsági kör termelési-értékesítési 

nehézségeinek enyhítésével, a bel- és külkereskedelmi kapcsolatok elősegítésével, a (tovább)képzés 

és szakmai felvilágosítás kérdéseivel, valamint a kialakuló köztestületi jellegnek megfelelően bizonyos 

esetekben átvállalták az állami szakigazgatás egyes feladatait. 

A másik csoport még az elsőnél is heterogénebb tábort alkotott (és alkot mind a mai napig). A 

szakmai kamarák körébe a valamilyen közös szellemi szabadfoglalkozást űző, elsődlegesen 

értelmiségi pályák tartoztak. A polgári korban e csoportba sorolandók az ügyvédi, közjegyzői, 

mérnöki, orvosi kamarák valamint a korszak végén létrehozott sajtó- illetve színművészeti és 

filmművészeti kamara. E szervezetek – mindamellett, hogy a gazdasági kamarák feladatköréhez 

hasonlóan – ellátták az adott szakma érdekképviseletét, képzésének és szakmagyakorlásának 
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 Lásd: STEIN, Lorenz von: Lehrbuch der Volkswirtschaft. Manz, Wien, 1858; STEIN, Lorenz von: Lehrbuch der 

Nationalökonomie. Manz, Wien, 1887. 
4
 Lásd bővebben: FISCHER, Klaus H.: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Gesellschaftsanalyse und 

Geschichtsphilosophie des Lorenz von Stein unter besonderer Berücksichtigung seines gesellschaftlichen 

Entwurfs. Haag & Herrchen, Frankfurt/M., 1990. 



szabályozását, valamint átvettek velük kapcsolatos államigazgatási funkciókat, még a tagságuk felett 

fegyelmi bíráskodási jogkörrel is rendelkeztek. A későbbiek során a szakmai kamarák altípusai az 

egyes európai országokban igen sokrétűek lehettek/lehetnek. Így a fejlődés eredményeképp 

megtaláljuk a különböző jogi és gazdasági tanácsadói kamarákat (vagyis a közjegyzők és ügyvédek 

mellett a szabadalmi ügyvivők, a bírósági végrehajtók, az igazságügyi szakértők, a könyvvizsgálók, az 

adótanácsadók, revizorok szakmai önkormányzatait), az egészségügyi kamarákat (az orvosok mellett 

a későbbiekben önálló kamarát kapnak egyes európai országokban a fogorvosok, az állatorvosok, a 

gyógyszerészek, az egészségügyi szakdolgozók, a pszichoterapeuták, vagy a védőnők). Szintén 

jelentkeznek a mérnöki és építész kamarák mellett a földmérők, a magánnyomozók, a sportügyben 

foglalkoztatottak, vagy a vadász-szakma érdekképviseletei.5 

Történeti fejlődésükben, az ún. polgári korra való tekintettel igazat adhatunk egy immár nyolcvan 

éves elemzésnek, miszerint „a kamarai intézmény a maga törvényes rendeltetésénél fogva mintegy 

összekötő kapocsként szerepel az állami közigazgatás és a gyakorlati élet között s a kamarák az állami 

közigazgatással szemben a gondozásukra bízott közgazdasági [valamint szakmai – Z.P.K.] érdekek 

törvényes szakképviseleteként jelennek meg”.6 

2. A magyar kamarai rendszer történeti fordulópontjai 

2.1. A polgári kor kamarai rendszere 

2.1.1. A napóleoni kor és a Vormärz 

Az első kereskedelmi kamarának nevezett hivatalos érdekképviseleti és tanácsadó szervezetet XIV. 

Lajos 1700-ban kiadott királyi rendelete hozta létre és a francia forradalom rövid intermezzóját 

követően Napóleon konzuli tevékenységével, majd hódító hadjárataival terjedt el Európában ez az 

intézmény.7 Az Osztrák Császárság, majd Magyarország területén a napóleoni háborúk hatására jött 

létre a kamarai intézmény (Lombardia, Velence, Fiume),8 de ettől a kísérlettől eltekintve a 

magyarországi kereskedők és iparosok önigazgatási törekvéseinek többsége a 19. század elejéig a 

céhek és különböző egyéb szűk körű egyesületek, testületek keretei között maradt. E szervezetek 

önállósága – és érdeklődése – csupán saját belső ügyeik intézésére terjedt ki.9 A 19. század közepére 

azonban e szervezetek több szempontból hasonlóságot mutattak a későbbi kamarákkal, súlyukat 
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 Vö.: Handbuch des Kammerrechts. Szerk:: Winfried KLUTH. Nomos, Baden-Baden, 2005. 179-184. 

6
 SZÁVAY Gyula: A magyar kamarai intézmény és a budapesti kamara története 1850-1925. BKIK, Budapest, 

1927. 441. Ezt a nézetet erősíti a hazánk fejlődésére is meghatározó befolyást gyakorló kamarákról alkotott 

német jogfelfogás, mely eme intézményeket a „funkcionális önkormányzat” kifejezéssel illeti. Lásd: KLUTH, 

Winfried: Funktionale Selbstverwaltung. Verfassungsrechtlicher Status - verfassungsrechtlicher Schutz. Mohr–

Siebeck, Tübingen, 1997. 
7
 Lásd ehhez: FRITZ Péter: A magyar kereskedelmi és iparkamarák keletkezésének, fejlődésének és működésének 

története 1850-1896. BKIK, Budapest, 1896. 9. DICZIG Alajos – RADÓ Dezső: A kereskedelmi és iparkamarák 

hazánkban és külföldön. Debrecen, 1938. 
8
 RETTER, Kurt: Die Wirtschaftskammer-Organisation. Wien, 1997. 58. 

9
 Az első jelentős egyesülés 1699-ben alakult, a pesti polgári kereskedelmi testület, amely a helyi tagság 

képviseletén túl különösen a 19. század első felében élénk tevékenységet fejtett ki a hazai kereskedelmi érdekek 

általánosabb képviselése és fejlesztése terén. A 18. században eme testület mellett az ország számos városában is 

alakultak különböző kereskedelmi testületek. Pesten a 19. században a polgári kereskedők testületéhez előbb az 

izraelita kereskedők, majd pedig 1846-ban a királyi kiváltságos nagykereskedők testülete csatlakozott. FRITZ, 

1896. 16. és SÁRKÖZI Zoltán: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara hivataltörténete. Levéltári Szemle 

1967/1. 55-107. Itt: 60. 



azonban jelentősen csökkentette, hogy nem kötelező tagság alapján, és szigorúan regionális alapon, 

esetleg privilégiumok mentén szerveződtek, így tevékenységük is szűk korlátok között zajlott. 

Az első komolyabb tervezet a kamarák magyarországi meghonosítására 1848-ban készült, de a 

politikai és hadi események megakadályozták a gazdasági autonómia-szervezet megalapítását.10 

Ekkor Bécs központtal az Osztrák Császárság területén szerveződött minisztertanácsi rendelettel 

kötelező tagságú kereskedelmi kamara, melynek feladata – a kereskedelmi minisztériumnak 

alárendelve – a tanácsadás lett.11 A kereskedelem és ipar általános érdekeinek képviselete mellett 

javaslatokat terjeszthetett fel a kereskedelemmel és iparral kapcsolatos törvények jobbá tételére, 

részt vállalhatott a vámtarifák megállapításában, a kereskedelmi diplomaták kinevezése ügyében 

személyi javaslatot tehetett, mindemellett pedig kimutatásokat és jelentéseket volt köteles 

készíteni.12 Ennek ellentételezéseként működési költségeit nem a tagságra hárították, hanem a 

központi kormányzat, a tartományi vezetés illetve a helyi közigazgatás vállalta egyenlő arányban 

magára.13 Mindemellett pedig azt is érdemes megjegyeznünk, hogy ez a szabályozás fogalmazta meg 

a kamarán belüli érdekkiegyenlítés, illetve a kötelező tagság elvét,14 amely később sarokköve lett a 

magyar érdekképviseleti autonómiáknak is. 

2.1.2. A neoabszolutizmus és a dualista monarchia 

Végül a szabadságharc leverését követően – az uniformizálás és centralizálás, valamint a 

közigazgatás reformja jegyében – az 1850. március 18-án szentesített, majd 26-án Karl Ludwig Bruck 

báró, kereskedelmi miniszter által közzétett uralkodói parancs rendelkezett a kamarai rendszer 

kiépítéséről a Császárság és a Magyar Szent Korona országaiban egyaránt.15 A határozat e lépést 

nemcsak a kereskedelem és ipar előmozdításának szándékával indokolta, hanem leszögezte, hogy az 

a birodalmi egység politikai és gazdasági értelemben történő megteremtésének is elengedhetetlen 

előfeltétele. A kamarák mozgásterét igencsak szűk keretek közé szorították: az egyes 

érdekképviseletek csupán felettes miniszteri engedéllyel léphettek kapcsolatba egymással – ez pedig 

komoly visszalépést jelentett az 1848-as szabályozáshoz képest, amely lehetővé tette a kamarák 

számára az egymással illetve más intézményekkel történő szabad kapcsolattartást. A természetesen 

megőrzött kötelező tagság mellett azonban megmaradt a szervezetek tanácsadó és véleményezési 

jogköre is, mely utóbbit akár felülről érkező felszólítás, felkérés nélkül, önálló felterjesztés révén is 

gyakorolhatták. Változott viszont a szervezet finanszírozása: már nem a központi, tartományi és helyi 

igazgatás pénzelte a kamarát, hanem a tagságra kivetett kamarai illetékből kellett annak 

gazdálkodnia. A kamarák a bécsi kereskedelmi minisztérium alá tartoztak, tanácskozásaikról nemcsak 

értesíteni voltak kötelesek e felettes hatóságot, de jegyzőkönyveiket, éves számadásukat és minden 

                                                           
10

 Bővebben lást: ZACHAR Péter Krisztián: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ügyrendje 1904. KÚT 

2004. 1. sz. 
11

 Erlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, enthaltend die auf Grundlage des 

Beschlusses des hohen Ministerrathes vom 3. Oktober 1848 erlassenen provisorischen Bestimmungen in Betreff 

der Errichtung von Handelskammern. A magyar fordítást közli: ZACHAR Péter Krisztián: Az osztrák gazdasági 

kamarák hivatal- és autonómiatörténete. KÚT – Az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa. 

2006. 2-3. szám. „A kereskedelmi kamarák mint tanácsadó intézmények azt az általános feladatot kapják, hogy 

minden ipari és kereskedelmi kérdésben kívánalmakat és javaslatokat tegyenek tárgyalásuk tárgyává és ezekről 

felszólításra, vagy akár anélkül nézetüket és véleményüket az ipari szorgalom és a forgalom fenntartása és 

előmozdítása érdekében a hivatal tudomására hozzák.” 
12

 SÁRKÖZI, 1967. 61. 
13

 ZACHAR, 2006. 117. 
14

 NEMEC, Norbert: Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer – Eine kurze Gegenüberstellung der beiden 

Institutionen. Wien, 2004. 4. 
15

 SÁRKÖZI, 1967. 61. és DICZIG – RADÓ, 1938. 169. 



határozatukat is ide voltak kötelesek megküldeni. A kamarák így félig hivatalos, félig pedig autonóm 

testület lettek.16 

A császári parancs alapján még a rendelet évében megindult Magyarországon is a kamarák 

szervezése, összesen 11 kamara felállítására került sor. A bécsi kormány alapelve az volt, hogy 

lehetőség szerint minden helytartósági kerület rendelkezzék egy kamarával, így az újonnan 

megalapított szervezetek székhelyei Pest, Pozsony, Sopron, Debrecen, Temesvár, Kolozsvár, Brassó, 

Eszék, Kassa, Fiume és Zágráb lettek.17 

Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés hatására a magyarországi, illetve a Lajtán túli kamarai 

struktúrák tekintetében is változás állt be. Nemcsak a kereskedelmi kamarák újraszabályozására 

került sor, de megindult a kamarai mozgalom kiterjesztése is és egyes szabadfoglalkozású szakmák 

kamarákban való összefogása. Mindemellett jellemző lett a korszakra, hogy nagyobb teret engedett 

az autonóm létnek és csökkentette az állam – neoabszolutizmusra jellemző – szinte nyomasztó 

jelenlétét a kamarai működésben. A tevékenységi körök tekintetében előtérbe került az 

érdekképviseleti munka, a szakmai közigazgatási jelleg valamelyest háttérbe szorult.18 

Az 1868. évi VI. törvény Európa egyik legszínvonalasabb kamarai törvényének bizonyult: jóval 

szabadabb mozgást és több önállóságot biztosított, mint a korábbi császári rendelkezések. Az 

általános és kötelező érdekképviselet elve megmaradt, a közgyűlés tagjainak száma megnőtt, 

felszámolták a kereskedők eddigi dominanciáját és a vidéki iparosoknak, kereskedőknek is 

lehetőségük nyílt nagyobb súllyal részt venni a „funkcionális önkormányzati szervezet”19 életében. A 

tagság által a legszélesebb döntéshozói grémiumba választással delegált közgyűlési tagok, illetve az 

elnök és alelnökök mandátuma öt évre szólt – ez az eddigi három illetve egy-egy éves megbízatáshoz 

képest nagyobb stabilitást, a működésben pedig állandóságot jelentett.20 A törvény által a kamarák 

közhatósági jellegű, tanácsadói, jelentéskészítő, véleményező és önállóan kezdeményező, 

javaslattevő intézmények lettek. A szakminisztériumnak készített éves jelentés és statisztika mellett 

áruvédjegy-, minta- és mustrajegyzéket voltak kötelesek vezetni, valamint ők ellenőrizték a 

cégbejegyzéseket, illetve származási bizonyítványokat bocsátottak ki az árukról. Az új rendelkezés 

nagy erénye volt, hogy nem csupán a fennálló állapotokat rögzítette, hanem a változó társadalmi és 

gazdasági helyzetet érzékelve számos előremutató elemet is tartalmazott.21 

A dualista korszakban azonban a magyar kamarai rendszer – összehasonlítva a Lajtán túli 

területekkel, vagy egyes más európai országokkal – nem tudott kiteljesedni. Magyarországon 1918-ig 

mindösszesen két további kamarai szervezetet állítottak fel: a kereskedelmi és iparkamarák mellett 

első szakmai kamaraként az ügyvédi rendtartásról szóló 1874. évi XXXIV. törvénycikk rendelkezett az 

ügyvédi kamarák létrehozásáról. A törvény a kötelező kamarai tagsághoz kötötte az ügyvédi hivatás 
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gyakorlását, vagyis a kormányzatnak már nem volt beleszólása abba, ki folytathat ügyvédi 

tevékenységet, ehhez elegendő volt a helyi ügyvédi lajstromba való felvétel a kamara révén.22 Így az 

újonnan felállított szervezetek az ügyvédség legfőbb funkcionális önkormányzati testületeivé váltak. 

A kereskedelmi és iparkamarákhoz hasonlóan az ügyvédi érdekképviseletek is regionális szervezetek 

maradtak, amelyek fölé nem állítottak országos központot. A kamarák számának, székhelyének és 

területének meghatározása az igazságügyi miniszter hatáskörébe került azzal a kitétellel, hogy egy-

egy kamarába minimum 30 ügyvédnek kellett tartoznia.23 A kamarák feladata az ügyvédi kar erkölcsi 

tekintélyének megóvása, az ügyvédek érdekvédelme, kötelességeik teljesítésének ellenőrzése, illetve 

a tagságnak történő jogszolgáltatás és az ügyvédséget érintő problémák orvoslása, valamint korszerű 

reformok életbeléptetésével kapcsolatos véleménynyilvánítás és javaslattétel, további a fegyelmi 

ügyek intézése lett.24 Tevékenységük kiterjedt a tagság érdekeinek képviseletére (különösen a 

zugírászat visszaszorítására), valamint kisebb mértékben az igazságszolgáltatás átfogóbb kérdéseinek 

vizsgálatára és az észlelt problémák kiküszöbölésének módozataira vonatkozó javaslatok készítésére. 

Feladataik ellátására a kamarák saját költségvetéssel rendelkeztek, melyet a kamarai tagok által 

fizetett tagdíj fedezett. 

Hasonlóan szakmai szempontok alapján kidolgozott, kötelező tagságú kamarai önszerveződést 

jelentettek az ügyvédivel egy időben létrejövő közjegyzői kamarák. Az 1874:XXXV. tc., a közjegyzői 

rendtartás értelmében a végrehajtási rendelet 182 székhellyel hozott létre közjegyzői állásokat, 

melyeket összesen 10 közjegyzői kamarába szerveztek.25 Ezek azonban alapvetően szakmai 

testületeknek – a fentiekben említett funkcionális önkormányzatok korai megnyilvánulásának – 

tekinthetők, autonómiájuk önszerveződésükön túl nem nyert nagyobb szerepet korszakunkban. 

Az így létrejött kamarai rendszer módosítására, továbbfejlesztésére és kiteljesítésére az 1918/19-

es esztendő vészterhes időszakát követően az ellenforradalmi rendszer konszolidációjával került sor. 

2.1.3. A magyarországi kamarák a két világháború között 

A Horthy-korszak, melyet – az 1918/19-es forradalmi időszakok törekvéseivel ellentétben – 

számos tekintetben a dualista Magyarország folytatásának tekinthetünk, kezdetben elősegítette és 

támogatta a polgári berendezkedés liberális felfogását tükröző kamarai érdekképviseleti rendszer 

kiépülését és kiteljesedését. Leszögezhetjük, hogy a kiépülő gazdasági-szakmai kamarák a korabeli 

társadalmi, gazdasági, de néha még a politikai életnek is olyan tényezőjévé váltak, melyekkel a 

politikai döntéshozatal során is számolni kellett. Feladatuk volt a kormányzat törvényelőkészítő 

munkájának szakmai tanácsok, javaslatok útján történő segítése, az általuk megjelenített szakmai kör 

társadalmi fejlődésének előmozdítása, illetve a képviselt társadalmi réteg és a politikai vezetés 

közötti kapcsolat biztosítása, továbbá kiemelten a szakmai érdekképviselet is. Ezáltal a polgári 

korszakban a kamarák a képviselt kör számára fontos hordozói lettek a társadalmi jól-lét 

előmozdításának. 

2.1.3.1. A gazdasági kamarák rendszere 

Amennyiben elsőként a gazdasági kamarákat vizsgáljuk, úgy kimutatható, hogy a fennálló 

kereskedelmi és iparkamarák – az ország jelentős területi megcsonkítása és a gazdasági válsághelyzet 

ellenére is – megerősödve kerültek ki az első világháborús megpróbáltatásokból. Tevékenységükkel 
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bizonyították, hogy képesek a kormányzattal az együttműködésre, ugyanakkor az adott körülmények 

között folyamatosan szem előtt tartják az általuk képviselt gazdasági kör érdekeit.26 Feladataikat és 

struktúrájuk főbb elemeit továbbra is az 1868. évi VI. törvénycikk szabályozta, mely rendelkezést csak 

az 1934. évi XX. törvénycikkel módosították néhány pontban. A korszakban általánosan érvényesülő 

centralizációs törekvések a kamarát sem kerülték el, érezhetővé vált a felügyeletet gyakorló 

kereskedelemügyi miniszter erőteljesebb jelenléte a kamarai mindennapokban.27 Ez a centralizációs 

törekvés találkozott a kamarák azon felismerésével, hogy „céljaikat csakis a náluk sokkal potensebb 

kormányzattal együttműködve tudják elérni, ezért a legtöbb esetben kooperációra, nem pedig 

konfrontációra törekedtek”.28 

Ez az utóbbi megállapítás érvényesnek tekinthető az agrárium terén kialakuló új funkcionális 

önkormányzatok esetében is. 1920-ban, hosszú előkészítő munka után, sor került a mezőgazdaság 

érdekképviseletéről szóló törvény megalkotására (1920:XVIII. tc), mely új elemekkel gazdagította a 

kamarai rendszert.29 A mezőgazdasági érdekképviseletekkel egy háromlépcsős rendszer jött létre: a 

községekben, járásokban, városokban és megyénként szerveződő mezőgazdasági bizottságok 

delegálták tagjaikat az öt kerületi mezőgazdasági kamarába, melyek előterjesztéseit egy központi 

szerv: az Országos Mezőgazdasági Kamara közvetítette a Földművelésügyi Minisztérium felé.30 

A legfrissebb elemzések szerint a mezőgazdasági érdekképviseletek mindvégig szoros 

kapcsolatban maradtak az államhatalmi szervekkel, ami jelzi szűkebb mozgásterüket és 

lehetőségeiket. Ennek okát elsődlegesen abban láthatjuk, hogy a mezőgazdasági kamarák rendes 

tagjainak sorában megtaláljuk a törvényhatósági jogú városok polgármestereit, a kerületi vármegyék 

alispánjait, valamint 1937-től a megyei gazdasági felügyelőségek vezetőit, illetve a vitézi törzsszékek 

egy-egy küldöttét is. Emellett ebben a folyamatban szintén fontos szerepet töltött be az országos 

szerv létrehozása is. Ez a korábbi kamarák esetében mellőzött szerv esélyt kínált arra, hogy az 

agrárium érdekképviseleti munkája összefogottabb és hatékonyabb legyen, ugyanakkor a 

kormányzat hamar felfedezte benne a mindig kényelmet nyújtó központosítás kitűnő eszközét.31 

A centralizációs törekvések ellenére és a gazdasági kamarák, valamint a politikai elit tagjai között 

mutatkozó személyi átfedések ellenére sem lettek az érdekképviseletek a „politika 

szolgálóleányaivá”. A gazdasági kamarák önálló kezdeményezéseikkel, autonóm működésükből 

fakadó, széles társadalmi rétegekre ható tevékenységükkel mindvégig törekedtek önállóságuk 

megtartására, sőt lehetőségek szerinti bővítésére. A kereskedelmi és iparkamarák munkája révén 

számos olyan elemmel gazdagodott a magyar „civil társadalom” a két világháború közötti korszakban, 
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története 1920–1946. KÚT – Az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa. 2004. 1. sz. 
31

 STRAUSZ, 2008. 75-76. 



mely ma is példaértékű kezdeményezésként áll előttünk. A gazdasági élet szempontjából már a 

Budapesti Nemzetközi Vásár kiépítése mellett létrehozták a Magyar Hét elnevezésű 

rendezvénysorozatot, mely évente felhívta a figyelmet a hazai ipar új eredményeire. A budapesti és a 

vidéki kamarák, összefogva a kereskedelem és ipar területén működő egyéb, szabad érdekképviseleti 

szervezetekkel, 1926-ban felállították az Országos Hitelvédő Egyletet, melynek élén a korszakban 

mindvégig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vagy delegált alelnöke állt és a tagok 

eladósodása ellen folytatott küzdelmet. A magyar kereskedelem népszerűsítése céljából az 1930-as 

évek végén a kereskedelmi kamarák egy ötvenezer pengő névértékű alapítványt hoztak létre a 

Magyar Tudományos Akadémiánál, melyből minden évben a legkiválóbb kereskedelem-népszerűsítő 

tanulmány szerzőjét jutalmazták. A tanulók elősegítésére folyamatosan bővült és nyilvánossá vált a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára is. Sőt ezen túlmenően támogatták a szakmai 

oktatás kiépülését is: több ösztöndíjjal és pályadíjjal igyekeztek segíteni az ipari szakiskolák, valamint 

a kereskedelmi fiú- és lányiskolák legjobb növendékeit.32 A társadalmi jól-lét és a szociális 

érzékenység kialakítása érdekében a kereskedelmi és iparkamarák nemcsak a tanoncképzésben és –

vizsgáztatásban, valamint a kereskedelem és ipar fejlesztésének szolgálatában létrehozott 

alapítványokban vállaltak szerepet, hanem saját tagságuk rászorulóit is mindenkor segélyezni 

igyekeztek. 

A mezőgazdasági kamarák körében megfigyelhetőek a különböző vállalkozások (kórdiagnosztikai 

állomás, kertészet, gyümölcsös stb.) elindítása, mely az anyagi önállóság megteremtését célozta, 

továbbá számos előremutató kezdeményezés kötődik nevükhöz. Létrehoztak kertmunkásképző 

iskolát, talajtani állomást, valamint számos tenyészállat-kiállítás és -vásár szervezésével igyekeztek 

tagságuk szakmai fejlődését elősegíteni. Saját hivatalos lapjaik és időszaki kiadványaik révén 

próbálták a magyar gazdálkodókat naprakész szakmai információkkal ellátni. A gazdák 

továbbképzésére téli iskolákat is tartottak, sőt a mezőgazdasági kamarák aktív szerepet vállaltak a 

tanyakérdés szőnyegre vitelében, valamint a népfőiskolai mozgalom útnak indításában is. Ezek a 

korszak társadalmának meghatározó kérdései, a jólét és jól-lét megkerülhetetlen diskurzusai voltak. 

De nem álltak itt meg a kamarák működésükben: saját hitelszervezetet állítottak fel, mely évente 

milliós nagyságrendű támogatásokat osztott ki, emellett a mintagyümölcsösökkel és -kertekkel olyan 

bevételekre tettek szert, melyekből a szociálisan rászorulókat támogatták. Emellett pedig sikerült egy 

munkásjóléti alapot is létrehozni és munkásotthonokat építeni.33 Mindez jól mutatja, hogy a kamarák 

számára tevékenységük nem ért véget a politikai döntés-előkészítésnél és a döntéshozatalban való 

részvételnél, hanem e szervezetek megjelentek a közélet legkülönbözőbb szintjein és kilépve szűk 

szakmai körükből az egész társadalomra nézve hoztak létre jól-léti kezdeményezéseket. 

2.1.3.2. A szakmai kamarák rendszere 

A gazdasági érdekképviseletekhez hasonlóan a szakmai kamarák rendszere is tovább bővült a 

trianoni Magyarországon. A fennálló szakmai kamarákban (közjegyzői és ügyvédi kamara) nem került 

sor komolyabb változásokra, mindösszesen – hasonlóan a gazdasági érdekképviseletek esetében 

tapasztalható centralizációs törekvésekhez – az új rendtartások34 növelték meg az illetékes 
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igazságügy-miniszter felügyeleti jogkörét.35 A mezőgazdasági kamarák rendszerének tapasztalatai 

alapján az ügyvédek esetében is sor került egy közös csúcsszerv felállításra (Ügyvédi Kamarák 

Országos Bizottsága), melynek tagjai a területi kamarák elnökei és titkárai, valamint választmányi 

delegáltjai voltak. Az ügyvédi kamarák esetében is számos jólléti elemet figyelhetünk meg, melyek 

közül legjelentősebbnek az egyes területi érdekképviseletek keretében az árvák, özvegyek, 

nyugdíjasok érdekében működő kamarai segélyalapokat tekinthetjük.36 

Az ügyvédi kar és a politikai hatalom viszonyrendszere mindvégig hűvösebb volt, mint a gazdasági 

kamarák esetében. Ez részben a kamara klasszikus liberalizmust tükröző szellemiségére, részben 

pedig a szakmaiság őrzésére vezethető vissza. Sőt kijelenthetjük, hogy az ügyvédi kamarák vezetői, 

amíg tehették, nem engedtek azon kamarán belüli csoportoknak, melyek a zsidó származású kollégák 

szakmából történő kiszorítását szorgalmazták.37 Nem volt, nem lehetett azonban kellő erejük arra, 

hogy útját állják a szélsőjobboldali erők politikában is tapasztalható előretörésének, így a német 

megszállást követően az ügyvédi kar zsidó származású tagjait is súlyosan érintették a Sztójay-

kormány rendelkezései. 

A zsidótörvények és a fent említett intézkedések a további, frissen felállított szakmai kamarák 

körében is súlyos következményekkel jártak. Az új kamarák közül elsőként a Budapesti Mérnöki 

Kamarát hozták létre. A mérnöktársadalom – hasonlóan az ügyvédséghez – már a 19. század derekán 

megkezdte önszerveződését, azonban a Hollán Ernő elnökletével megalakult Magyar Mérnök 

Egyesület, majd Magyar Mérnök és Építész Egylet csak 1923-ra érte el célját, az egész szakmát 

tömörítő kötelező, törvényes érdekképviselet létrehozását. Az 1923. évi XVII. törvénycikkel felállított 

Budapesti Mérnöki Kamarát ugyan a jogalkotók szándéka szerint követte volna további kerületi 

kamarák létrehozása is, azonban erre főleg anyagi okok miatt nem került sor. A kamara szervezetét a 

mérnöki rendtartásról szóló törvény szabályozta, célja is egyértelműen kiviláglott a jogszabályból. 

Eszerint a mérnöki kamara rendeltetése, hogy „a mérnöki karnak erkölcsi tekintélye és hazafiassága 

felett őrködjék; a kamara tagjainak jogait és érdekeit védje; a mérnökök működésének jog- és 

szabályszerűségét ellenőrizze; tagjai, valamint a mérnök-helyettesek felett e törvény korlátai közt a 

fegyelmi hatóságot gyakorolja; a kar erkölcsi színvonalának emelését és érdekeinek fejlesztését 

véleményadás és javaslattétel útján előmozdítsa”.38 Mivel nem került sor területi kamarák 

létrehozására, a központi Budapesti Mérnöki Kamara mellett a kamarai tagok az egyes nagyobb 

vidéki városokban önálló tagcsoportokat hozhattak létre, valamint a kamara szakosztályok szerint 

tagozódva vitatta meg az elé kerülő aktuális ügyeket. 

A kamara civil kezdeményezésének számított egy segélyalap életre hívása, mely jelentős alaptőkét 

halmozott fel és komoly támogatást nyújtott a rászoruló kamarai tagoknak, illetve családjaiknak. 

Emellett 1924-től jött létre a Budapesti Mérnöki Kamara első elnökének (Zielienski Szilárdnak) 

emléket állító Zielienski Alapítvány, melynek kuratóriuma az építészi és mérnöki hivatással 

kapcsolatos kiemelkedő tudományos eredményeket díjazta. Valamint a kamara évente igyekezett 
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megrendezni a Kamarai Napok elnevezésű seregszemlét, ahol egyfelől a tagság szorosabb 

együttműködését, a szakmai kapcsolatok kiszélesítését igyekezett segíteni, emellett a kamara 

munkáját tárta a szélesebb közvélemény elé.39 

A szakmai funkcionális önkormányzatok körében rendkívüli jelentőségre tett szert az orvosi 

rendtartásról szóló 1936. évi I. törvénycikk által létrehozott orvosi kamarák rendszere. Noha a 

törekvés a dualizmus kora óta napirenden volt, csak a Trianon folyományaként bekövetkezett 

jelentős változások és ellentétek (a magánpraxis beszűkült lehetőségei, az állami és biztosítóintézeti 

orvosok pozíció-erősödése, majd a gazdasági válság hatására drasztikus bércsökkenése, az ebből 

fakadó „zsidó” és „keresztény” orvosok közötti feszültségek, valamint a pályakezdők körében 

mutatkozó magas munkanélküliség) vezettek el egy orvos-kamarai törvény megalkotásáig.40 A 

Gömbös-kormány által megalkotott jogszabály egyfelől területi kamarákat, valamint egy ezeket 

összefogó országos ernyőszervezetet is felállított.41 Ez utóbbi a kormányzat centralizációs törekvését 

is jól tükrözte, ugyanis az eddigi hagyományoktól eltérően a területi kamarák nem önállóan hozták 

meg a működésük feltételét jelentő ügyrendeket, hanem azt központilag az országos kamara 

dolgozta ki és a belügyminiszter jóváhagyását követően léphetett életbe.42 A centralizációs törekvés 

volt megfigyelhető abban is, hogy az orvosi kar támogatására életbe hívott Országos Orvosi 

Nyugdíjintézet vezetőségében csak az országos orvosi kamara elnöke és alelnökei kaptak helyet, ami 

feszültséget generált a kerületi orvosi érdekképviseletekkel is.43 

Az orvosi kamarák feladatává vált, „hogy az orvosi kar hazafias magatartása és erkölcsi tekintélye 

felett őrködjék, az orvosok erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban érvényesítse, az 

orvosi gyakorlat szabályszerűségét ellenőrizze, tagjai felett a fegyelmi bíráskodást gyakorolja, orvosi 

és közegészségügyi vonatkozású kérdésben javaslatot készítsen.”44 Ezzel azonban az autonóm 

cselekvőképesség és mozgástér szorult háttérbe. A kormányzat számára ugyanis az orvosi kamarák az 

1920 után mutatkozó problémák megoldásának eszközét jelentették, különösen a magánorvosi és a 

közalkalmazotti orvosi gyakorlat szétválasztásában hárult rájuk jelentős szerep, ezzel viszont „a 

tagság feletti felügyeleti-fegyelmi funkció vált hangsúlyosabbá, a hatalomtól független, autonóm lét 

és érdekképviseleti tevékenység háttérbe szorult”.45 

Végül röviden szót kell ejtenünk a szakmai kamarák rendszerébe besorolt, azonban autonómiával 

és a hagyományos értelemben vett érdekképviseletek működésében megmutatkozó ismérvekkel 

nem rendelkező szervezetek létrehozásáról is. A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának 

hatályosabb biztosításáról szóló 1938. évi XV. törvénycikk (közkeletű nevén az első zsidótörvény) 

rendelkezett a Sajtókamara, valamint a Színművészeti és Filmművészeti Kamara felállításáról. E 

helyütt kiemelendő, hogy miközben a többi szellemi szabadfoglalkozás esetében csak áttételes 

nyomásgyakorlás volt megfigyelhető a szakmákban működő zsidó származású honpolgárok 

ellehetetlenítésére, ezt a két kamarának nevezett szervezetet kimondottan a sajtó, film- és 
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színművészet „zsidótlanításának” feladatával, valamint a cenzúrára való törekvés és szigorú 

kormányzati ellenőrzés hozta létre a kormányzat.46 

2.1.4. A kamarák felszámolása 

Különösen e legutóbbi gondolatok kapcsán nem volt váratlan, hogy az 1945 után Magyarországon 

fokozatosan berendezkedő szovjet típusú diktatúra egyik elsődleges célpontjaivá váltak a polgári 

Magyarországot megtestesítő kamarai struktúrák. A kommunista párt dominanciájának 

növekedésével egyre inkább előtérbe került a szovjet típusú politikai, társadalmi és gazdasági modell 

kiépítése, ez pedig az erőteljes központosítás jegyében mereven elutasított mindenféle 

önkormányzati típusú szerveződést. Eme egyre erőteljesebb törekvés jegyében került sor a pártállam 

közvetlen beavatkozására az adott társadalom mindennapi „civil” életébe. Mindennek hatása alól a 

különböző gazdasági-szakmai érdekképviseletek sem tudták kivonni magukat, a hatalom vagy 

megpróbálta megbízható embereivel belülről „bevenni” s ezután saját céljaira felhasználni azokat, 

vagy pedig egyetlen tollvonással megszüntette őket. 

A kereskedelmi és iparkamarákat véglegesen 1948-ban az 5590/1948. Korm. számú rendelet 

számolta fel, az addigi kamarai közigazgatási feladatokat az állam vette át, az érdekképviseleti 

tevékenységet pedig egyéb kereskedelmi és iparai érdekképviseletek látták el a továbbiakban.47 A 

mezőgazdasági kamarák megszüntetését az 1946. évi 24.070/1946. M. E. számú rendelet jelentette, 

mely helyükbe földművelésügyi tanácsokat állított. A kamarák önkormányzata és önálló működése 

ezzel megszűnt, azonban a kamarai hivatalok változatlan összetételben és szervezeti formában 1949-

ig tovább folytatták tevékenységüket, akkor azonban a földművelésügyi tanácsokkal együtt 

felszámolták őket.48 Az agráriumnak így négy évtizedig nélkülöznie kellett az önálló, szervezetszerű 

érdekképviseletet. Ez a folyamat természetesen összhangban állt az ágazat gazdaságirányításával, a 

szabad paraszti réteg felszámolásával és a termelőszövetkezetek fokozatos (kényszerrel történő) 

létrehozásával. 

A két világháború között szinte teljes horizontjában kiépült magyar szakmai kamarai rendszer is 

áldozatául esett az új hatalom berendezkedésének. Az egyetlen megmaradó szakmai kamarai 

intézmény, az ügyvédi érdekképviseletek esetében nem a teljes felszámolás, hanem az új 

kormányzati törekvések szolgálatába állítás volt a kommunista vezetés célja. A kormányzat még 

1946-ban az 51.000/1946. I. M. számú rendelettel megszüntette a 18 ügyvédi kamara felét, majd két 

esztendővel később az 37.000/1948. I. M. számú rendelet az érdekképviseletek számát ötre 

csökkentette,49 végül a nyomásgyakorlásnak köszönhetően az új választások révén a hatalom 

támogatását élvező és párthű kamarai vezetés jött létre. Elmondható, hogy 1949 után az ügyvédek 

érdekképviseleti szervezeteinek autonóm működése csupán látszólagossá vált, valós önkormányzati, 

érdekérvényesítő munkát e testületek innentől kezdve nem végeztek.50 
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A közjegyzői kamarák 1944/45 után rövid ideig ugyan a háború előtti szervezetben működtek 

ugyan tovább, azonban 1949-ben a 4090/1949. Korm. számú rendelet a közjegyzői státuszokat 

államosította, miáltal a közjegyzői kamarák megszűntek. A Budapesti Mérnöki Kamara felszámolása 

már korábban, Szálasi rövidéletű rezsimje alatt megkezdődött, majd ezt a debreceni Ideiglenes 

Kormány határozatára az iparügyi miniszter 1945. április 24-én kiadott rendeletével végleg 

megszüntette.51 Az orvosi kamarák esetében a „zsidó” származású orvosok elleni aktív fellépés 

vezetett el a második világháborút követő feloszlatásukhoz, míg bizonyos funkcióikat a különböző 

újonnan alakult szakszervezeti tömörülések vették át.52 Az eleve a zsidó származásúak 

diszkriminációjának szándékával létrehozott Sajtókamarát illetve Szín- és Filmművészeti Kamarát 

ugyancsak 1945 folyamán megszüntették, vezetőit halálra illetve súlyos börtönbüntetésre ítélték. 

Munkájuk egy részét – persze a korszakra jellemző igencsak felemás módon – a szakma újsütetű 

szövetségei, szervezetei vállalták magukra.53 

Eme folyamatok egy jelentős történelmi múltra és komoly szakmai munkára visszatekintő 

szervezet-forma működésének szabtak gátat. Az állampolgárok bizonyos, jól körülhatárolható 

csoportjainak érdekeit megjelenítő, ugyanakkor a velük kapcsolatos államigazgatási feladatok egy 

jelentős részét átvállaló „köztes intézmények” az állam diktatórikus keretei közepette nem 

működhettek, tevékenységük felélesztéséig egészen az 1980-as évek végéig kellett várni. 

2.2. A polgári korszak kamarai rendszerének értékelése 
A fentebb elmondottakból is kiviláglik, hogy a tényleges autonóm működéssel rendelkező 

magyarországi kamarák a teljes polgári korszakban – még a Trianon utáni néha visszás körülmények 

közepette is – minden erejükkel igyekeztek a társadalmi élet minél több fórumán megjelenni, 

tagságuk érdekeit megfelelő súllyal képviselni. Így e szervezeteket a 19-20. századi gazdasági és 

társadalmi érdekegyeztető folyamatok fontos szereplőivé váltak. Mint láttuk, a kamarák funkciója 

hármas volt: egyrészt a kormányzatot segítették az adott gazdasági-szakmai kör jobb 

megismerésében, problémáinak megoldásában, illetve a hatékonyság és költségcsökkentés jegyében 

az állami szakigazgatást tehermentesítették bizonyos speciális szakmai feladatok átvételével. 

Másrészt azonban a tagság érdekeit nemcsak joguk, de egyenesen kötelességük is volt képviselni a 

kormányzat előtt, megjeleníteni azt a szakmai konszenzust, amely hozzájárulhatott az ország közös 

ügyeinek előmozdításához. Ennek során legfontosabb eszközük a vonatkozó törvényjavaslatok 

előkészítésében való véleményező részvételi jog volt, az idők folyamán azonban számos más olyan 

fórum is kialakult, ahol a kamaráknak módjuk nyílt saját érdekeiket artikulálni. E két feladatkört 

azonban nem tudták volna ellátni, ha elhanyagolták volna harmadik kiemelt kötelességüket: a 

kamarát alkotó csoportok közötti belső érdekkiegyenlítést. Az érdekképviselet ugyanis csupán úgy 

tudott a siker reményében fellépni a „külvilágban”, ha álláspontja mögött tudhatta a tagság 

többségének támogatását. 

Ennek az érdekartikulációnak gyakran a kormányzat centralizációs törekvései, illetve egyes körök 

jobb lobbi-képességei, valamint a személyes ismeretségek, továbbá az anyagi eszközök megléte vagy 

hiánya szabhattak gátat. Ennek ellenére elmondható, hogy a klasszikus liberális gondolkodásból 

fakadó, önkormányzatiságon és autonómián alapuló kamarai szervezetek – amíg lehetőségük volt rá 

– megfelelően és nemcsak az adott szakmai kör, hanem az egész társadalom javára töltötték be 

                                                           
51

 A közjegyzői és mérnöki kamarára lásd: STRAUSZ, 2008. 157-158. 
52

 Lásd: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. II. k. 1065. 
53

 A Sajtókamarára valamint a Színművészeti és Filmművészeti Kamarára vonatkozóan lásd: Autonómiák 

Magyarországon 1848-2000. II. k. 1084. és 1114. 



feladataikat. Nem várták passzívan a kormányzat lépéseit, számos helyen öntevékenységgel 

igyekeztek az adott szakma és a magyar társadalom helyzetén javítani. Súlyukat többek között pont 

az adta, hogy kivétel nélkül a kötelező tagság elve alapján szerveződtek (tehát aki az adott 

tevékenységet művelni akarta, annak kamarai tagnak kellett lennie), így munkájuk során joggal 

hivatkozhattak a teljes érintett kört képviseletére. Azonban e szervezetek felállításával nem került sor 

az adott szféra érdekképviseleti munkájának „monopolizálására”, tehát a kamarák mellett tovább 

működhettek a különböző fakultatív tagságú, érdekérvényesítő-érdekvédelmi munkát végző 

egyesületek és szövetségek is. 

A kamarákat nem állami szervként határozták meg, hanem komoly autonóm jogkörrel ruházták fel 

őket. Saját maguk dönthettek belső szervezetük és működésük számos kérdésében, költségvetésük 

kidolgozásában, illetve vezető és ügyintéző-szolgáltató testületeik megválasztásában. A kormányzat 

az adott területért felelős miniszter révén gyakorolta felettük a felügyeleti jogot, ennek körében 

azonban megtalálhatók voltak azon elemek (például a fontosabb kamarai határozatok jóváhagyási 

joga, pénzügyi felügyelet, szélsőséges esetben a szervezet autonómiájának felfüggesztése stb.), 

melyek révén a mindenkori hatalom képes volt ezen érdekképviseleteket – ha kellett – kézben 

tartani. Így a kamarák mind felépítésüket, mind autonóm mozgásterüket, mind pedig feladataikat 

tekintve Janus-arcúak voltak: félúton helyezkedtek el az állami intézmények és a – mai 

szóhasználattal élve – „civil szféra” között. Ezt a „középutasságot” – az első világháborúig 

mindenképp – e szervezetek egyik legfőbb ismérvének tekinthetjük: fő feladatuk a belső 

érdekkiegyenlítés, illetve az érdekképviselet volt, tehát mindig középen álltak és közvetítettek a 

tagság különböző csoportjai, valamint a képviselt kör és a kormányzati szféra között. 

2.3. Az újjáéledő kamarai rendszer tapasztalatai a rendszerváltoztatás után 
A modernkori kamarai intézmények számos tekintetben eltérnek a korábbiakban bemutatott, a 

polgári korszakban jelentős szerepet betöltő szervezetektől. A kamarák nem tekinthetők ugyan 

egyértelműen a civil szféra részének, hiszen általában sok szállal kötődnek az őket létrehozó államhoz 

és annak közigazgatási struktúrájához. Mivel azonban megszületésüktől fogva nemcsak joguk, de 

kötelességük is a mindenkori hatalomtól lehetőség szerint függetlenül, autonóm módon működni, 

perspektívájuk és álláspontjuk számos esetben egybeesik a különböző társadalmi és civil 

szervezetekével, mozgalmakéval. Mindez pedig kiterjedt struktúrájuk és gyakran évszázados 

működési tapasztalatuk mellett valósággal predesztinálja őket arra, hogy a „mezoszférában”, az 

állami és közösségi intézményrendszer, valamint az állampolgárokhoz közelebb álló (civil) szféra 

között közvetítő szerepet vállaljanak. Ez új alternatív perspektívát jelenthet mind a politikai hatalom, 

mind pedig a társadalom különböző képviselői számára. 

Amennyiben a mai kamarákról kívánunk összefüggő, egységes képet alkotni, úgy ez szinte 

lehetetlen vállalkozásnak bizonyul. Alapvetően megmaradt a történelmileg kialakult két kamara-

csoport: a gazdasági és szakmai kamarák közege. Azonban a tagság tekintetében immár nemcsak a 

klasszikus angolszász és kontinentális modell áll előttünk, hanem időközben kialakult egy köztes, 

fakultatív tagságra építő, de kötelező regisztrációhoz kötött megoldás is, mely Nyugat-Európa néhány 

országa mellett immár hazánkban is megjelent. A hazai kamarai mozgalom a rendszerváltást 

követően szinte minden európai mintát valamilyen formában adaptált és a törvényhozó különböző 

módokon igyekezett az elmúlt két és fél évtizedben szabályozni a kamarák létét. Ennek nyomán 

hazánkban nincs egységes politikai és tudományos álláspont a kamarák szerepéről, jelentőségéről a 

társadalomszerkezetben. Így a jóléti államhoz fűződő viszonyrendszerük, feladataik sem egységesek, 

a társadalmi jól-léthez való hozzájárulásuk is változó. Ebből fakadóan feladataik és jogosítványaik 



igen sokrétűek; ami általában közös a különböző szabályozásokban az a következő pontokban 

foglalható össze: 

• a képviselt kör érdekeinek belső egyeztetése, majd a külvilág felé történő képviselete; 

• az adott gazdasági-szakmai csoportra vonatkozó törvényelőkészítő munkában történő 

részvétel, véleményezési, javaslattételi jog; 

• a kormányzat által rájuk ruházott közfeladatok ellátása (pl.: egyeztető bíróságok 

működtetése, etikai felügyelet, eredetileg az állami apparátus hatáskörébe tartozó ügyek intézése); 

• együttműködés a szakmai közigazgatással; 

• különböző (térítésmentes vagy díjakhoz kötött) szakma-specifikus szolgáltatások a tagságnak. 

2.3.1. Az egyesületi kamarától a köztestületig 

A rendszerváltoztatás folyamatának egyik fontos állomása volt az egyesülési jogról szóló 1989. évi 

II. törvény elfogadása. Ez a jogszabály nemcsak a különböző pártok és társadalmi, civil szerveződések 

legitim létrehozását tette lehetővé, hanem hatására – a történelmi hagyományokhoz visszatérve –

számos, magát kamaraként nevező szervezet is létrejött.54 Mindennek eredményeképpen 1993-ra 

már több mint száz, magát kamarának tituláló, de az egyesülési törvény alapján létrejött szervezet 

működött. Ezek voltak az úgy nevezett egyesületi kamarák, amelyek – a korábban bemutatott 

angolszász rendszer alapján – bizonyos kamarai feladatokat elláttak ugyan, a kormányzat azonban 

nem ruházott át rájuk semmilyen közfeladatot. Mivel nem rendelkezett róluk külön kerettörvény, így 

voltaképpen csupán olyan egyesületeknek tekinthetjük őket, amelyek főleg a szakmai 

érdekképviselet terén fejtettek ki, több-kevesebb sikerrel aktivitást. A legjelentősebb problémát 

ugyanakkor az jelentette, hogy ezek az érdekképviseletre törekvő szervezetek nem rendelkeztek sem 

megfelelő eszközrendszerrel, sem pedig olyan politikai tőkével és lobbi-erővel, mellyel hatékonyan és 

egységesen tudtak volna fellépni az általuk képviselt kör érdekeiért. Sokkal inkább a széthúzás és a 

vetélkedés volt meghatározó (nem egyszer durva hangnemtől kísérve) az egyes – azonos 

szakterületen megalakult – szervezetek között.55 

A kormányzat hozzáállása sem segítette az új, modern kamarai rendszer kialakulását 

Magyarországon, mivel az Antall-kormány nem szimpatizált az új típusú érdekképviseletekkel. Sok 

esetben úgy vélte – és volt ahol nem alaptalanul –, hogy nem bízhat eme szervezetek vezetőiben, 

hiszen eme elit meghatározó része még az államszocialista rendszerben került vezetői pozícióba. A 

legtöbb területen nem kérték ki az egyesületi kamarák véleményét, vagy nem vették azt figyelembe. 

Ebből fakadóan a kormányzatnak nem volt átfogó és egységes koncepciója a gazdasági 

érdekképviseletekkel szemben sem, nem látott számukra meghatározó szerepet az ország 

társadalmi-gazdaságpolitikai irányításában. 

Az új érdekképviseletek formálódásának időszakában a kormányzat elősegíthette volna a területi 

mellett a funkcionális önkormányzatok fejlődését is: helyi, szakmai és országos szintű 

(neokorporatista) egyeztetési fórumok létrehozásával növelhette volna ezek befolyását, szerepét és 

együttműködési képességét.56 Ez azonban nem következett be, a kormányzat sem az újonnan 

formálódó érdekképviseletek legitimitását, sem tagtoborzó képességét, sem pedig a hozzájuk 
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kapcsolódó társadalmi réteg önszerveződését nem támogatta a pozitív diszkrimináció egyetlen 

eszközével sem. Míg a kamarák számos alkalommal felvetették egy, az érdekképviseleteket a 

törvényhozás munkájába bevonó parlamenti rendszer kiépítését (második kamara/felsőház) és 

követelték egy érdekképviseleti törvény megalkotását, az Antall-kormány 1991-re eldöntötte: „nem 

tartja szükségesnek jogi eszközökkel megkötni saját kezét azzal kapcsolatban, mikor, kivel, milyen 

alapon és miről tárgyal”.57 

Ezért is jelentett külön izgalmas váltást, amikor a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek 

módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény bevezette a magyar jogrendbe a köztestületek fogalmát. 

A jogszabály a köztestületeket olyan, külön törvény által létrehozott, önkormányzattal és 

nyilvántartott tagsággal rendelkező, jogi személyiséggel bíró szervezetekként határozta meg, amelyek 

a tagságához, illetve a tagság által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot látnak el.58 A 

törvényben a köztestület egyik fajtájaként a kamarákat név szerint is megemlítették, ennek 

következtében pedig a kamara ekkortól kezdve nem működhetett társadalmi szervezetként, hanem 

csakis köztestületként, törvény által létrehozva.59 Ennek megfelelően a következő években mind a 

gazdaság, mind a szabad szellemi foglalkozások terén létrejöttek az egyes, külön törvény által 

létrehozott, köztestületként működő kamarák. 

2.3.2. Viták a kötelező tagságról 

A megnyugtatónak tűnő rendezés ellenére az ezt követő másfél évtizedben sem jutott 

nyugvópontra a kamarai rendszerről folytatott hazai politikai polémia. A hatalom birtokosai több 

esetben is szándékaik megvalósítása érdekében, illetve politikai előnyök végett határozták meg saját 

álláspontjukat a kamarák szerepével és jogszabályi hátterével kapcsolatban. Ennek tudható be, hogy 

mind a gazdasági kamarák, mind egyes szakmai kamarák esetében több ízben is komoly módosítás 

következett be a normarendszerben és nem alakult ki kormányzati ciklusokat átívelő konszenzus a 

funkcionális önkormányzatok szerepéről, tevékenységi köréről és helyéről a társadalom és a 

politikum alrendszerében. 

2.3.2.1. A gazdasági kamarák alakváltásai 

Az 1994 márciusában kihirdetett új gazdasági kamarai törvény, melyet a parlament ellenszavazat 

nélkül (!) fogadott el, a közép-kelet-európai térség egyik legkomplexebb kamarai szabályozását és 

érdekképviseleti rendszerét hozta létre. Ez volt a hazai gazdasági kamarák rendszerének (1868. utáni) 

második jogtörténeti átfogó szabályozása, mely 1994. április 6-án lépett életbe. A törvény 

rendelkezése értelmében három kamarai szervezet állt fel mind megyei, mind országos szinten: a 

kereskedelmi és iparkamarák, a kézműves kamarák és az agrárkamarák. A kötelező tagság és a 

köztestületi jelleg révén sikerült az egyes szakmai, vagy ágazati érdekeket háttérbe szorítva 

konszenzusos érdekképviseletre törekedni és ezáltal a gazdasági szféra egészét megjeleníteni a 

kormányzattal, illetve a helyi politikummal folytatandó dialógus-folyamatokban. Erőteljesen 
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jelenhetett meg a kamarák érdekképviseleti funkciója is, hiszen a kamarák választott testületeiben 

valósult meg a piac átfogó és arányos gazdasági súly szerinti képviselete, vagyis egy alulról építkező, 

decentralizált és állami befolyás nélküli összgazdasági érdekképviselet. 

A jogszabály szerint a gazdasági kamarák négy elkülöníthető feladatot láttak el: először is a 

közigazgatástól vállaltak át törvényileg szabályozott feladatköröket, illetve közreműködtek a 

gazdasággal összefüggő államigazgatási ügyek ellátásában.60 Mint arra már utaltunk, a kamarák 

második feladata lett a gazdasági szereplők általános érdekeinek érvényesítése, e pontnál 

megkerülhetetlen lett a kamarák véleményének kikérése gazdasági tárgyú jogszabály-

előterjesztésekkel kapcsolatban.61 Harmadik kamarai feladatkörként jelent meg az üzleti forgalom 

biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása. Ide 

tartozott számos adminisztratív kamarai feladatkör (származási igazolások, bizonyítványok és a 

kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányok kiállítása és hitelesítése, a kereskedelmi 

szokványok összeállítása és közreadása, stb.) és különösen a saját adatbázisok létrehozása, vagyis a 

cégjegyzékek vezetése. Negyedik, de egyáltalán nem mellékes feladatkörként jelent meg a kamarák 

számára a gazdaság fejlesztése. Hagyományos, évszázados múltra visszatekintő feladatok kerültek 

ebben a paragrafusban szabályozásra, melyek tartalmazták a gazdaság infrastruktúrájának 

fejlesztését, a műszaki fejlődés előmozdítását, a külgazdasági kapcsolatok ápolását, a vásárok 

szervezését, a tagok számára történő tanácsadást, a tagok sok szempontból történő tájékoztatását és 

szolgáltatások nyújtását. Ugyanakkor új és jelentős feladatként került elő, hogy a gazdasági kamarák 

közreműködnek – részben a szükséges információk, tájékoztatások megadásával, részben az 

összgazdasági érdekek megjelenítésével – a gazdaság fejlesztésére létrehozott, elkülönített állami 

pénzalapok gazdaságfejlesztő tevékenységében is.62 

Ezáltal egy olyan komplex feladatkör-kulmináció alakult ki a gazdasági kamarák esetében, mely 

ötvözte mind a hagyományos, történelmileg kialakult feladatköröket, mind az új, a modern gazdaság 

követelményeiből fakadó feladatokat. A gazdasági kamarák köztestületekként jelentek meg, amelyek 

kötelező tagságuk révén teljes reprezentációt tudtak megvalósítani, ugyanakkor – a tagdíjbevételek 

révén – az államtól és a közigazgatástól függetlenül működtek. A kamarák sajátja volt a területi elv 

alapján működő decentralizált és demokratikus struktúra, valamint a gazdaság általános érdekeinek 

védelme mellett a hagyományos gazdaságfejlesztés és az államigazgatástól átvett közfeladatok (kvázi 

hatósági funkciók) gyakorlása. 

A gazdasági kamarai rendszer minden bizonnyal legnagyobb hiányossága ezekben az években 

ugyanakkor az érdekegyeztetés területén volt megfogható. Magyarországon ugyan csíráiban 

megjelent a nyugat-európai országok esetében mindennapi gyakorlattá vált neokorporatív tripartit 

érdekegyeztető mechanizmus, felállt és működött az Érdekegyeztető Tanács (ÉT), azonban a 

gazdasági kamarák és a gazdasági kormányzat között nem alakult ki rendszeres konzultációs 

kapcsolat.63 Mindemellett az új kötelező tagságú kamarai rendszer az abba „kényszerített” tagokat, 

különösen a kis- és középvállalkozásokat sem tudta meggyőzni szükségességéről, az első perctől 

kezdve mutatkoztak ellenérzések a kamarai struktúra iránt: a szolgáltatások szintje sokkal később állt 

csak be a gazdasági kamarák esetében, mint a tagdíjak befizetésének kötelezettsége, így a tagok úgy 
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érezték, újabb adóterheket kaptak a nyakukba a kormányzattól.64 Ennek következtében politikai 

tényezővé válhatott a kötelező tagság elleni fellépés, mely az 1998-as választások esetében komoly 

tőkét jelentett a végül győztes jobb-közép pártoknak. 

Ennek a folyamatnak az eredményeképp alig öt évvel megszületése után megszűnt a kötelező 

kamarai tagság a gazdasági kamarák esetében. Az új kamarai törvény (A gazdasági kamarákról szóló 

1999. évi CXXI. törvény) arra az alapra helyezkedett, hogy a gazdálkodó szervezetek tagsága önkéntes 

legyen, és a hagyományos kamarai feladatok ellátásának, illetve a kamarák köztestületi jellegének 

erősítése érdekében 2000. november 1. napjától a gazdasági kamarák ne lássanak el közigazgatási 

feladatokat. A kamarák szervezetrendszerének egyszerűsítése érdekében az új törvény a 

kereskedelmi és iparkamarák és a kézműves kamarák integrációját is előírta, emellett a gazdasági 

érdekképviseletek törvényben biztosított jogaira vonatkozó szabályozást is egyszerűsítette. 

A gazdasági önkormányzatok kényszerű átalakítására éppen akkor került sor, amikor „a 

legnagyobb szükség lett volna rá, hogy a kamarák zavartalanul végezhessék tevékenységüket”.65 Az 

ország az Európai Unióhoz történő csatlakozás előszobájában állt és a kamarák egyik súlyponti 

feladatát jelentette volna a 2000 és 2004 közötti időszakban, hogy mind általánosságban az ország 

gazdaságát, mind a honi gazdasági szereplőket felkészítsék a közösségi csatlakozás 

következményeire. Nyilvánvaló, hogy az a tény, miszerint „a magyar vállalkozók nagy része elégtelen 

ismeretanyaggal rendelkezik az uniós szabályokat illetően”, valamint hogy „nem bírnak megfelelő 

mozgástérrel, illetve intenzitással a külföldi piacokon” éppen a kamarák meggyengítésének és 

jogfosztásának a következménye.66 

Az önkéntes tagsággal rendelkező, de elméletileg köztestületileg működő magyar gazdasági 

kamaráknak az 1999. évi törvényt követően négy-öt évre volt szükségük, hogy konszolidálják 

tevékenységüket, megteremtsék a működéshez szükséges anyagi feltételeket és ismét meghatározó 

módon, tagságukban is gyarapodva tudjanak bekapcsolódni a magyar gazdaság érdekeinek 

artikulálásába. Jellemző volt, hogy ebben az időben nem a KKV-k, hanem elsősorban a hazai és 

multinacionális nagyvállalatok, valamint a mezőgazdaságban is a nagyüzemek adták a kamara 

tagságát. Végül úgy tűnt a 2000-es évek közepére az első közös pontokat talán sikerült megtalálni a 

kormányzattal is, ugyanis a politikai elit igényei között egyre hangsúlyosabbá vált az állami 

közigazgatás karcsúsítása és tehermentesítése – ez pedig újabb feladat-átruházásokkal járt más 

szervezetek részére. Egyes kamarai vezetők véleménye szerint ez egy részbeni visszatérést jelentett a 

korábbi állásponthoz, miszerint a kamarák éppen a karcsú és célorientált állami közigazgatás 

megszervezése érdekében, mint az érintettek önszerveződése jelennek meg. Ez a tendencia 

különösen a gazdasági válság hatására erősödött fel, amikor egyértelművolt, hogy a társadalmi jól-lét 

megteremtése érdekében a széles köröket mozgósítani képes kamarai rendszer közreműködhet a 

kormányzati célok elérésében. Így a 2010-es választások előszelében ismét politikai tényezővé 
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válhattak a gazdasági önkormányzatok és a kormányváltást követően jogszabályi helyzetüket, 

jogosítványaikat és feladataikat is ismételten módosították. 

Először úgy tűnt, gyors és ismét a kötelező tagság irányába elmozduló törvénymódosítást 

várhatnak a gazdasági kamarák, azonban sem a kereskedelmi és iparkamarákkal, sem pedig a 

mezőgazdasági kamarákkal kapcsolatos új törvény nem készült el a kormány által kitűzött időpontig. 

Végezetül 2011 novemberében igen furcsa és szokatlan módon végigvitt törvénymódosításra került 

sor: az egyik úgy nevezett „salátatörvényben” néhány ponton megváltoztatták a gazdasági 

kamarákkal kapcsolatos 1999-es törvényt. A 2012. január 1-jétől életbe lépett változás lényege, hogy 

az egyéni és társas vállalkozások – kivéve a más kamarák illetékessége alá tartozókat – kötelesek 

regisztráltatni magukat a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Emellett évi 5000 

forintos hozzájárulást kell fizetniük a kamarai közfeladatok ellátásához, melyet a területileg illetékes 

szervezet számlájára kötelesek átutalni. A hozzájárulás köztartozásnak minősül, melyet nem fizetés 

esetén az adóhatóság jogosult behajtani. Mindez által a vállalkozások még nem válnak az adott 

kamara tagjaivá, a kamarai tagság továbbra is önkéntes maradt. A hozzájárulásért cserébe 

ugyanakkor a szervezet köteles részükre a kamarai törvényben meghatározott szolgáltatásokat 

(tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, üzleti partnerkeresés és 

pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.67 

Talán felesleges hangsúlyozni, hogy a fenti módosítás nem oldotta meg a gazdasági kamarák több 

mint egy évtizede meglévő gondjait, és a képviselendő kör számára sem nyitott új lehetőségeket. 

Némiképp féloldalasnak tűnik, hogy a vállalkozásoknak bevételükből egy olyan szervezet közfeladat-

ellátásának költségeiben kell részt vállalniuk, melynek ezáltal nem válnak tagjaivá. Ismerve a kamarák 

korlátozott szolgáltatási lehetőségeit, az sem valószínű, hogy ezek a fizető „nem-tagok” sokat 

profitálhatnak majd a hozzájárulásért cserébe ígért szolgáltatásokból. 

A különböző adókkal így is túlterhelt vállalkozói szféra nagy része nem is fogadta kedvezően a 

változást: sokan úgy érezték, hogy befizetett összegért semmit nem kapnak cserébe. Különösen nagy 

terhet jelent ez az úgynevezett kényszervállalkozók ezrei számára.68 Emellett regisztrációként sem 

értékelik hasznosnak ezt a kormányzati lépést, mivel a közhiteles nyilvántartások eddig is elérhetőek 

voltak még az interneten is.69 A törvénymódosítást nemcsak a sajtóban érte sok bírálat, hanem az 

Alkotmánybíróságon is megtámadták, mely azonban nem vezetett eredményre.70 Így a 

vállalkozásoknak 2012. március 1-jéig a területileg illetékes kamaráknál – a regisztrációs díj 
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megfizetése mellett – regisztráltatni kellett magukat. További elmozdulás a gazdasági kamarák 

törvényi szabályozásában az agrárkamarák esetében rajzolódott ki. 

Itt 2012-ben végleges döntés született a kötelező tagság helyreállításáról és az agrárkamarai 

struktúra, tag- és feladatkör megváltoztatásáról. Ennek megfelelően e szakterületen a hazai kamarai 

szervezet megnevezése: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, melybe 

nemcsak a gazdálkodóknak, de az adott szakterületen működő feldolgozóknak és a kereskedőknek is 

kötelező tagságot írtak elő. Az új szervezetben a választásokat már 2013 tavaszán, komoly politikai 

csatározások közepette tartották meg.71 A kötelező tagság helyreállításával közel 190.000 tag került 

az új szervezetek keretébe, a tagdíjakat viszont törvényileg – a minden érintett számára vállalható – 

5.000 forintban maximálták. Ez összességében elfogadhatóvá teheti az új agrárkamarákat, 

amennyiben az általuk nyújtott szolgáltatások és érdekképviseleti munka is megfelelően alakul. Az új 

szervezetek döntéshozatalban betöltött helyéről, a társadalmi jól-lét kérdésekhez való 

hozzájárulásáról azonban csak a közeljövő eseményeinek későbbi elemzése adhat megnyugtató 

választ. 

2.3.2.2. A szakmai kamarák változásai 

A szakmai kamarák a gazdasági kamaráktól eltérően elsősorban szakmai és érdekképviseleti 

feladatokat látnak el, több szervezet tagjai felett etikai – s ezen keresztül fegyelmi bíráskodási – 

jogkörrel rendelkezik. A köztestületként működő szakmai érdekképviseletek törvény általi felállítása 

1994-ben vette kezdetét, azonban egyes kamarák tagsági jellegében, illetve jogosítványaiban az 

utóbbi szűk két évtized alatt is jelentős változások mentek végbe. Ez természetesen kihatott lobbi-

erejük mértékére, valamint nem egy esetben a mindenkori kormányzathoz fűződő viszonyukra. 

E kamarák között a komoly történelmi múlttal rendelkező ügyvédi, mérnöki és orvosi 

érdekképviseletek mellett olyan szervezeteket is találunk, mint a Magyar Szabadalmi Ügyvivői 

Kamara, az Országos Vadászkamara vagy Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara. Természetes, hogy ezen szervezetek teljesen eltérő létszámú és összetételű tagságot 

képviselnek és szakmai-társadalmi súlyuk is roppant különböző. Nem lehet célunk valamennyi 

szervezet részletes elemzése, így az elkövetkezőkben az általános tendenciákat és a kötelező tagság 

körüli politikai vitákat emeljük ki. 

A rendszerváltoztatás óta eltelt közel két és fél évtizedben a szakmai kamarák esetében is 

megfigyelhető volt az egységes és ciklusokon átívelő politikai konszenzus hiánya e szervezetek 

szerepéről és feladatköreiről. Szinte mindegyik kamara struktúrájának és mozgásterének 

meghatározása komoly politikai viták tárgyát képezte, s ennek tükrében nem csoda, ha a hatalom 

éppen aktuális birtokosai megpróbálták időről-időre saját céljaiknak megfelelően alakítani e 

szervezetek törvények szabta kötelességeit és jogosítványait. Különösen igaz volt ez az egészségügyi 

kamarák rendszerére, melyek ezer szállal kötődnek a társadalom minden szegmenséhez és melyek 

átalakítása egy tágabb körű gazdasági-szakmapolitikai stratégiaváltásba illeszkedett a kormányzat 

részéről a 2000-es évek közepén. Mindemellett véleményünk szerint az egészségügyi kamarák 

kötelező tagságának felszámolására tett kísérlet egyben törekvés is volt a kormányzat részéről, hogy 

a számára egyre kellemetlenebb, a szakmaiságot és az egészségügyet érintő kérdésekben hangját 
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igen határozottan és sok fórumon hallató érdekképviseletet marginalizálja.72 Mivel az 

egészségügyben működő három szakmai kamara élesen szemben állt és szembeszállt a kormány 

egészségüggyel kapcsolatos elgondolásaival, nehéz nem feltételezni bizonyos politikai 

megfontolásokat a 2006-os kamarai törvény mögött. 

Az orvosi, gyógyszerészi és egészségügyi szakdolgozói érdekképviselettel kapcsolatos kérdéseket 

egyszerre szabályozó, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

bevezetője hasonlított ugyan az 1994-es köztestületi, kötelező tagságú jogszabályéra, azonban egy 

ponton markánsan eltért attól. A kötelező, illetve önkéntes tagságú kamarák tekintetében az utóbbi 

mellett tette le a voksát. A törvénytervezet indoklása szerint a tapasztalatok birtokában úgy tűnt, az 

egészségügy területén kötelező tagsággal működő szakmai kamarák működésük során nem kezelték 

a társadalom által elvárt súllyal a minőségvédelmi, minőségbiztosítási problémák megoldását, 

erőforrásaikat és figyelmüket inkább az érdekvédelmi tevékenységre helyezték. A törvény ezért a 

köztestületi kamarai rendszert úgy kívánta újraszabályozni, hogy az elősegítse az eredeti céloknak 

megfelelő kamarai tevékenységet. Elsősorban – „a testületi, szervezeti (ön)érdek-érvényesítés 

helyett” – az egészségügyben dolgozók általános érdekeinek megfogalmazását és képviseletét 

helyezte előtérbe, nagyobb teret adva a kamarákban az önkéntes alapon felépülő önszabályozásnak 

és önigazgatásnak, valamint fokozni kívánta a kamarák érdekeltségét az egészségügyben 

dolgozókhoz, tagjaikhoz kapcsolódó szolgáltatások bővítésében.73 

Izgalmas volt megfigyelni, hogy az önkéntes kamarai tagság ellenére a három egészségügyi 

kamara tagsága – szemben az önkéntes tagságúvá alakított gazdasági kamarák tagságával – kitartott 

a szervezet mellett, sőt annak vezetőségeit is minden esetben megerősítették, újjáválasztották. 

Emellett a kamarák tevékenységi aktivitása cseppet sem lett kisebb, és az egészségügyi átalakítással 

kapcsolatos, gyakran késhegyig menő társadalmi-politikai vitákban is igen határozottan hallatta 

hangját. Különösen az orvosi kamara médiajelenléte tartotta folyamatosan napirenden a bal-liberális 

kormányzat egészségügyi politikájának kérdéseit az állampolgárok számára is. 

A 2010-es választások kapcsán így az egészségügyi kamarák szerkezete és jogi szabályozása is 

ismét polémia tárgyát képezte és a kormányzat összetételének változásával az egészségügyi kamarák 

tekintetében is sor került jelentős jogszabályi módosításokra. A kormányzat itt már – választási 

ígéretéhez híven – 2010 decemberében beterjesztette a kötelező tagság helyreállításáról szóló 

törvénymódosítást, melyet végül 2011. március 7-én fogadott el a parlament.74 Ennek értelmében a 

három egészségügyi kamarában ismét kötelező tagságot írtak elő, az elfogadott törvény alapján nem 

végezhet egészségügyi tevékenységet az, aki nem tagja a szakterületén működő kamarának. A 

szabályozás másik fontos eleme, hogy az egészségügyi dolgozókat érintő etikai felelősségre vonás 

minden esetben a szakmai kamaráknál működő etikai bizottságokhoz kerül vissza. Az új kamarák 

ennek megfelelően kidolgozták módosított alapszabályaikat és etikai kódexeiket is, melyek immár az 

uniós jogra is reflektálva például a szolgáltatási irányelv kérdéseire is igyekeztek kitérni.75 A tagdíj 
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mértékét törvényileg maximálták, a kibővült tagság körében soron kívüli kamarai választások 

megtartására került sor. „A törvénymódosítás eredményeként a törvényalkotó megerősítette a 

kamarai jogköröket, helyreállította az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai felelősségi rendszer 

működőképességét és hatékonyabbá tette az érdekképviseleti munkát mindhárom szakmai kamara – 

a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 

Kamara – tekintetében.”76 Ennek ellenére az új kamarai törvény nem minden tekintetben nyerte el az 

érintettek tetszését. Noha a törvény számos területen kibővítette a kamarák feladatait és jogköreit is, 

maradtak még tisztázatlan pontok. Így például a jövőben az egészségügyi kamarák ismét 

véleményezik a szakmai alkalmasság tekintetében a vezető állású egészségügyi dolgozók 

kinevezésére, felmentésre irányuló döntések tervezeteit is. Azonban a törvényjavaslatok kapcsán 

nem sikerült elnyerni a teljes kamarai beleegyezés jogát, mindössze a véleményezési jogot kapták 

meg a kamarák. Ezzel azóta is több esetben éltek és az egészségügyi kamarák továbbra is rendszeres 

szereplői a médiának, véleményükkel folyamatosan napirenden tartják a társadalmi jól-lét kérdéseit. 

A szakmai kamarák esetében azonban nemcsak a konfrontáció, de a szoros együttműködés és a 

„békés egymás mellett élés” esetei is megtalálhatók a rendszerváltoztatás utáni kamarai rendszer 

jellemzőjeként. Így különösen az ügyvédi vagy a mérnöki kamarák esetében tapasztalhatunk egy 

kormányzati ciklusokon átívelő nyugodt, elsődlegesen a háttérben zajló egyeztetésekkel tarkított jó 

kapcsolati viszonyrendszert a mindenkori hatalomhoz. Mivel pedig a szakmai kamarák eredményei és 

társadalmi súlya is igen változó volt, természetes törekvés, hogy a hálózatosodás jegyében és a közös 

érdekek sikeres artikulálása érdekében az ezredfordulót követően kötetlen, fórum jellegű 

összejöveteleken vitassák meg közös feladataikat és aktuális nehézségeiket. Ezt a formát végül 2006-

ban hivatalosan is bejegyeztették és létrejött a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSZKSZ), 

melynek középpontjában a szabadfoglalkozású kamarák munkája, a szakmai és etikai követelmények 

egész társadalom javára történő érvényesítése áll. Az alapító77 és pártoló78 tagokkal megalakult 

szövetség célja – az egyes szakmai kamarák önállóságának sérelme nélkül – olyan szövetség 

létrehozása, amely szoros együttműködésével növeli a tagság társadalmi súlyát és elismertségét, az 

egymás közötti információcserét, az érdekérvényesítés lehetőségét, és fokozottan védi az egyes 

kamarák és tagjaink szakmai érdekeit. A szövetség céljai megvalósítása során figyelemmel kíséri a 

magyar felsőoktatást, szakemberképzést, elemzi és vizsgálja a gazdasági és szociális jelenségeket, 

kapcsolatot tart a külföldi kamarákkal, kutatásokat végez, elősegít minden olyan gazdasági illetve 

társadalmi tevékenységet, amely több szakmai kamara tagságának érdekérvényesítését és 

érdekegyeztetését igényli. A szövetség közel félmillió szakembert képvisel, vezetését rotációs elv 

alapján minden évben más-más kamara tölti be.79 

2.4 Az elmúlt két évtized kamarai rendszerének tapasztalatai 
Mint bevezetőnkben is említettük, véleményünk szerint sokat elárul egy adott politikai rendszer 

működési mechanizmusairól, sőt demokrácia-felfogásáról, hogy miként viszonyul a nem-politikai 

szféra képviselőihez: vajon partnernek tekinti-e őket, s valódi aktorként beengedi-e egyiket-másikat a 
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döntés-előkészítő, sőt a döntés-hozatali folyamatokba vagy sem? Mivel pedig a kamarák az említett 

nem-politikai szervezetek közé tartoznak (s talán elemzésünk is segített rámutatni: a legpatinásabb 

és legerősebb struktúrák e téren), az állam általi elismerésük vagy el nem ismerésük, illetve a 

kormányzattal fennálló viszonyrendszerük jó indikátora annak, hogyan is gondolkodik az adott ország 

politikuma a hatalomgyakorlás 21. századi kihívásairól és módszereiről. Ragaszkodik-e az oly sok 

zsákutcás megoldási kísérletet hozó 20. század gyakran mereven alkalmazott mintáihoz, vagy esetleg 

a múltbéli tapasztalatokat és hibákat összevetve mer unikális válaszokat találni korunk egyre 

gyarapodó társadalmi-gazdasági kérdéseire? Ezek olyan alapvető kérdések, melyek jelenleg nem csak 

nemzetállami szinten jelentkeznek egyre hatványozottabban, de az Európai Unió szintjén is egyre 

inkább előtérbe kerülnek, és ebből fakadóan megmutatkozik egyfajta közösségi szintű megoldás-

keresési tendencia is. 

A hazai kamarai rendszer a rendszerváltoztatás után nem nyerte el egyik kormányzat egyértelmű 

támogatását sem. Noha szerepük a szakpolitika terén lehetne kimagasló a társadalmi- és közélet 

történései nap mint nap igazolják, hogy a politikai döntéshozók horizontját, mozgásterét az elmúlt 

két és fél évtizedben gyakran egyéni- és pártszempontok határolják be, ezért már a gazdasági-

szociális jellegű döntésekben sem érvényesülhetnek a szakmaiság követelményei. Összességében 

elmondhatjuk, hogy a rendszerváltoztatás óta a magyar kamarákkal kapcsolatos törvényalkotás nem 

illeszkedik egységes társadalmi stratégia és hosszú távú koncepció kereteibe. A sokszori változások 

nyomán a mai kamarák, mint önszerveződések Magyarországon ténylegesen a közigazgatás és a 

szakmai önszerveződés között félúton, az államhatalom és az állampolgár viszonyrendszerében a 

mezoszinten helyezkednek el. Ugyancsak egy érdekes, köztes mezsgyén mozognak a nemzetközi 

kamarai rendszerek összehasonlításában is. Nincs egységes kamarai modell, még a gazdasági 

kamarákon belül is eltérés mutatkozik, hiszen egyfelől a törvény ereje hozza létre őket és minden 

szakmáját gyakoroló érdekeit szolgálva köztestületként működnek, de a legjelentősebb gazdasági 

kamara tagsága továbbra is önkéntes. Ily módon sem az angolszász, sem a hagyományos 

kontinentális rendszerbe nem illeszthetők teljes mértékben. 

Mindezek alapján a gazdasági-szakmai funkcionális önkormányzatok befolyása a társadalmi-

gazdasági folyamatokra, a szakpolitikai kérdésekre hazánkban igen hullámzó teljesítményt mutatott a 

rendszerváltoztatást követően. Egyes esetekben komoly törvényelőkészítő és véleményező munkával 

tudták előmozdítani a képviselt kör és szélesebb értelemben a társadalom jól-lét érzését, valamint 

kényelmi szolgáltatásokkal segíteni tagságukat, legtöbbször azonban tevékenységük korlátozott 

maradt és hatásfoka sem hasonlítható számos nyugati mintához. 

3. Kitekintés – A kamarák jövője 
Amennyiben a történelmi tapasztalatok és a jelenkori politikai polémiák kapcsán a modern 

kamarai rendszer helyét keressük a társadalmi folyamatokban, akkor egyértelműen a hagyományos 

mezoszférában találhatjuk meg azokat a pozitív és előremutató elemeket, amelyek a kamarákat 

szükséges intézményekké tehetik. A köztes szféra szervezetei alapvető funkciókat látnak el az 

iparosodott, piacgazdasági alapokon nyugvó, demokratikus társadalmakban: többek között elősegítik 

a különféle érdekek megfogalmazását, a döntési folyamatokban való megjelenítését, valamint 

működésükkel lehetővé teszik az érdekek érvényesítését erősítő szervezett fellépést. Ehhez azonban 

elengedhetetlen alapfeltétel a tagság megfelelően erős száma, a szervezet pénzügyi ereje és ebből 

fakadó függetlensége, továbbá ezekből adódóan milyen erős befolyással rendelkezik az adott 

szervezet és mennyiben tudja a társadalom jól-lét-működését elősegíteni vagy (hiánya) megzavarni. E 



tekintetben a hazai kamarák egy jelentős része deficites helyzetben van, legerősebb ilyen 

csoportoknak mindenképpen a munkavállalói és munkaadói intézményesült érdekképviseletek, 

vagyis a szakszervezetek, a gazdasági és szakmai kamarák, és a szabad egyesülésből létrejövő szakmai 

szövetségek tekinthetők.80 A kamarai mozgalom járulhat hozzá a gazdasági és gazdaságszabályozó 

tényezők, valamint a szakmai és szakmapolitikai aktorok együttműködésének ösztönzéséhez, 

kapcsolatépítéséhez, partnerségének kialakulásához. 

Fontos látnunk, hogy a kamarák társadalmi közösségképző funkcióval rendelkeznek, vagyis mint 

arról korábban e helyütt is szó volt, megkerülhetetlen a különböző aktorok közötti közvetítő szerep 

felvállalása. Amíg azonban ehhez hiányzik a támogató politikai környezet és szintén elmarad a 

képviselt kör támogatása, nem valósulhat meg a mezoszféra tényleges feladata. A korábbi 

tapasztalatok alapján elmondható, hogy a politikum szférája inkább gátja, mint katalizátora volt a 

magyar kamarai intézmény fejlődésének a rendszerváltás után, éppen ezért szükséges egy új, 

partnerségben és szubszidiaritásban is érdekelt államigazgatási hozzáállás. A másik oldalon pedig a 

kamarai szolgáltatások dimenzióját kell nyugat-európai mintákhoz igazítani, hogy növelhető legyen az 

általuk képviselt kör ereje és versenyképessége, valamint a kamarai tagok – mint néhány szakmai 

kamara esetében – ténylegesen „sajátjuknak” érezzék a kamarai mozgalmat. 

A gazdasági kamarák előtt álló egyik legjelentősebb feladat a gazdasági válság leküzdéséhez való 

hozzájárulás, a regisztrált vállalkozások köréből újabb önkéntes tagok megnyerése révén a 

hálózatosodás erősítése és elősegítése mind hazai, mind nemzetközi szinten. Mindkét kamara-

csoportot érintő feladat a közösségképző funkció erősítése: a helyi vállalkozások, illetve a helyi 

szakmai képviseletek minél nagyobb arányának bekapcsolása a lokális közösségbe, az elvárható 

szubszidiaritásnak megfelelően a helyi információáramlásba és ezáltal a döntéshozatalba. A kamarák 

központi feladatának tartjuk az összegyűjtött szakma-specifikus információk rendszerezését, 

feldolgozását, majd azoknak strukturált és jól használható módon a vállalkozások és szakmai körök 

számára rendelkezésre bocsátását. Ezzel a nyugat-európai kamarák alapvetően segítik tagságuk 

szakmai fejlődését és a korábbiakban is kihangsúlyozott network-építést. Emellett a kamarák 

természetesen nem mondhatnak le arról, hogy tagjaik érdekeit folyamatosan felmérve a divergáló 

individuális érdekek között érdekkiegyenlítést hajtsanak végre és ezt követően megjelenítsék más 

fórumok irányába a közös nevezőre hozott vállalkozói-gazdasági, szakmai érdekeket, igényeket. Ez az 

érdekképviselet, vagy akár bizonyos keretek közötti lobbizás a kamara által képviselt térség 

gazdaságának vagy szakmaiságának fejlesztése érdekében nélkülözhetetlen az uniós pályázati pénzek 

redisztribúciója során. Mivel pedig a kötelező tagság könnyen nyugalmi helyzetbe ringathatná az 

egyes kamarák vezetését, elengedhetetlen fontosságúnak tartjuk, hogy a tagság körében végzett 

rendszeres felmérések segítségével a felmért igényekre alapozva új és speciális szolgáltatásokkal 

bővítsék profiljukat. Ebben ismét a nyugati minták áttekintése és egyes jól bevált szolgáltatási 

csoportok (pl. üzleti partnerkereső, minőségbiztosítási szolgáltatások, stb.) hazai aktív megvalósítása 

jelenthet komoly előrelépést a kamarai mozgalom számára. 

Mindezek a jövőbeni feladatok véleményünk szerint nem valósíthatók meg a kamarai mozgalom 

szélesebb körben történő megismertetése és propagálása nélkül. Egyes – a tanulmányban is 

hangsúlyozott – kivételektől eltekintve a hazai kamarák sajtó-szereplése elhanyagolható, gyakran 

szakpolitikai kérdésekben sem hallatják a nyilvánosság előtt a hangjukat, internetes reprezentációjuk 

nem a szélesebb nyilvánosság, hanem leginkább csak a képviselt gazdasági/szakmai kör számára szól. 
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Szintén hiányzik a hazai kamarai rendszerből a más országokban tapasztalható átfedés a politikai 

pártok és érdekképviseleti szervezetek vezetői és tagjai között (overlapping membership), valamint a 

különböző érdekképviseletek egyes tagcsoportjaiban megjelenő megosztó ideológiaság (crosscutting 

cleavages).81 Ezek a jellemzők egyes erős kamarai rendszerrel rendelkező országokban (így többek 

között a „kiemelten kamarai államnak” tekinthető Ausztriában) egy modern hatalmi megosztást 

(power sharing) teremtett: az érvényesülő politikai vezetés továbbgondolása történik egy újabb 

szinten, amely megfelelő stabilitást eredményez a társadalmi rendszerben. Ezen folyamatoknak 

köszönhetően alakulhat ki egy különleges párbeszédi és tárgyalási kultúra, az érintett 

érdekszövetségek belső és külső kompromisszumkészsége, valamint a középtávú közös célok és 

összgazdasági érdekek, a társadalmi jól-lét megteremtéséhez szükséges intézkedések együttes 

képviselete. Ez a különleges kooperációs hajlandóság, mely egyes sikeres nyugat-európai 

országoknak sajátja – teremtheti meg a nagy érdekszövetségek és a – bármilyen színezetű és 

vezetésű – kormányzat közötti nem időleges, hanem távlatokban gondolkodó együttműködést. 

A közeljövő minden bizonnyal ismét előtérbe állítja a költséghatékony és racionális államigazgatási 

működés iránti igényt is. Noha jelenleg hazánkban az új közigazgatási programmal egy jelentős 

centralizálás járt együtt, a névadó Magyary Zoltán hagyatékából és gondolatiságából kiindulva 

elképzelhetetlennek tartjuk a hatékony és sikeres közigazgatás megvalósítását egyes részterületek 

decentralizálása nélkül. Mivel a korábbiakban is e téren sikerült a köztestületi kamarák számára új 

feladatokat kijelölni, így a jövőben további feladat-kulmináció jelentkezhet a kamarai rendszer, 

különösen a gazdasági kamarák esetében, ami akár a jelenlegi regisztrációs rendszer helyett a 

kötelező tagság végleges helyreállítását is magával hozhatja. 

A mai Magyarországon a közigazgatás és a szakmai önszerveződés között félúton, az államhatalom 

és az állampolgár viszonyrendszerében a mezo-szinten helyezkednek el funkcionális 

önkormányzataink. Véleményünk szerint sikerült rámutatnunk arra, hogy a kamarák által végzett 

érdekegyeztető és alkalmanként érdekképviseleti munka nem elszigetelten, önmagában álló 

tevékenység, hanem szervesen illeszkedik a társadalmak mindennapjaiba, a jól-lét diskurzus 

előmozdításába. A mezoszférában elhelyezkedő kamarák egyik legfőbb funkciója épp az 

államstruktúra és az állampolgár közötti közvetítő és egyeztető tevékenység, melyet azonban csak 

akkor tudnak ténylegesen gyakorolni, ha a hatalom mindenkori birtokosai – pártállástól függetlenül – 

egyenrangú partnernek tekintik a társadalom különböző szervezeteit, köztük a kamarákat. Mint arra 

igyekeztünk rámutatni: az uniós csatlakozási folyamat segítése, a gazdasági-szakmai kamarák által 

felügyelt területeken a magas szintű erkölcsi, etikai és szakmai normák érvényesítése, a szakmai 

érvek együttes képviselete, a hálózatosodás elősegítése, valamint a kamarák tagság irányába 

megnyilvánuló arculatának változása (a „szolgáltató-kamara” megvalósítása, mely ténylegesen képes 

az összes kamarai tag számára működésével „hasznot” felmutatni), jelentheti a közeljövő kamarai 

rendszerének a sikerét. 
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 Ennek a folyamatnak első jeleit véljük felfedezni abban, hogy az egyes szakmai kamarák több tagjai is volt az 

elmúlt évtizedben parlamenti képviselő, illetve szintén jellemző volt egyes minisztériumok kötelékében 

szakpolitikusként való megjelenésük. A legutóbbi leglátványosabb példa minden bizonnyal Az új agrárkamara 

országos elnöki tisztét betöltő Győrffy Balázs, aki nemcsak a MAGOSZ vezetésében lát el funkciót, de egyben a 

FIDESZ képviselőjeként a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának is tagja. 
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