
Sajtónyilatkozat  

11 magyar szakmai kamara a mai napon egy Alapító Levél aláírásával 
létrehozta a Magyar Szakmai Kamarák Együttműködési Fórumát. 
A megalakulás előzményei: 2002 őszén a szakmai kamarák vezetői megbeszélést 
tartottak és megállapodtak abban, hogy a jövőben közösen képviselik általános 
érdekeiket, fenntartva teljes szakmai önállóságukat. Az együttműködés első jelentős 
eseménye a 2003. május 13-án a Parlament Felsőházi termében megtartott 
konferencia volt, ahol a szakmai kamarák bemutatkoztak és elemezték szervezeteik 
lehetőségeit, tárgyalási pozícióját az Európai Unióhoz való csatlakozás után. A 
konferenciát követően megállapodás született az együttműködés folytatásáról, 
melynek szervezeti formáját a mai napon aláírt okirat határozza meg. 
 
Az együttműködés alapelvei: 
 
A szakmai kamarák az Együttműködési Fórum megalakításával segíteni kívánják:  

 Magyarország európai uniós csatlakozását,  
 az unión belül a kamarák által képviselt magyar szakemberek egyenrangú 

elismertetését és szakmai versenyfeltételeit,  
 az Európai Unió más tagországaiból hozzánk érkező szakemberek 

foglalkoztatásának szabályozását, az Unió tagországaiban szokásos és 
elfogadott eljárások betartásával,  

 a magas szintű erkölcsi, etikai és szakmai normák érvényre juttatását,  
 minden olyan gazdasági és társadalmi tevékenységet, amelyek több kamara 

tagságának érdekegyeztetését igénylik.  

Az Együttműködési Fórum politikamentes érdekegyeztető szervezet, pártokat és 
mozgalmakat nem támogat, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kíséri figyelemmel 
a politikai és gazdasági változásokat és intézkedéseket, melyek segítik, vagy éppen 
sértik a kamarába tömörült tagság érdekeit. 
 
Az Együttműködési Fórum éves munkaterv alapján dolgozik. A költségeket a kamarák 
arányosan viselik. A Fórum évente elnököt, alelnököt választ. A főtitkári teendőket 
mindenkor a megválasztott elnök kamarája biztosítja. A Fórum tagszervezetei 
figyelemmel kísérik az Európai Unió más tagországaiban folyó szakmai önkormányzati 
munkát, tapasztalataikat a többi szakmai kamarával rendszeresen kiértékeli. A 
szakmai kamarák együttműködési fóruma arra törekszik, hogy állásfoglalásait 
egyhangú döntéssel hozza meg, ha ez kivételes jelleggel nem biztosítható, a 
kisebbségi véleményt a többségi állásfoglalással együtt, azzal egyidejűleg és azonos 
módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
A Magyar Szakmai Kamarák Együttműködési Fórumát létrehozó szakmai kamarák: 
 
Magyar Állatorvosi Kamara, Magyar Építész Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, 
Magyar Igazságügyi és Szakértői Kamara, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Magyar 
Mérnöki Kamara, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Magyar 
Orvosi Kamara, Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, Magyar Ügyvédi Kamara, 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 
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