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Tisztelt Miniszter Úr! 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gazdkam. tv.) 2012. január 1-jén 

hatályba lépett módosítása  szerint:  

8/A. § (1): „A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az 

egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba 

vételét követő öt munkanapon belül – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a 

székhelye szerint illetékes, a (2) bekezdés szerinti területi gazdasági kamaránál a kamarai 

nyilvántartásba való bejegyzését kérni.”  

Nem kötelező a regisztráció az agrárkamara tagjainak (2. § aa)), az egyéni vállalkozóról és az egyéni 

cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerint a magán-állatorvosi, ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, 

közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatóknak, valamint a 

lakásszövetkezeteknek.   

A Gazdkam. tv. 34/A. § (1) szerint: „A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a 

gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.” 

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 
(továbbiakban: Kamarai tv.) 
 
1. § (5) szerint: 
„Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási 
tevékenységet, valamint az (1) bekezdésben megjelölt mérnöki, illetve építészeti tevékenységet cég 

vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) főtevékenységként folytatja, akkor – a 
főtevékenységnek cég esetén a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó esetén az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában történő rögzítését követő öt munkanapon belül – köteles a 

tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint bejelenteni a székhelye szerint illetékes területi 

kamarának. A területi kamara a vállalkozást nyilvántartásba veszi. 
 

Több tagtársunk jelezte már, hogy értelmetlennek tartják vállalkozásuk többszöri regisztrációját, 

miért nem elegendő a szakmai kamaráiról szóló Kamarai tv. szerint eljárni. 
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Építészeti tevékenységet – ellentétben pl. a fodrásszal - csak kötelező kamarai tagsággal lehet 
folytatni, melyhez szükséges a szakmai kamara által meghatározott tagdíj befizetése. 
 
A területi építész kamaráknak jelenleg fizetett 50.000,- Ft-os tagdíjért a kamara a Kamarai tv. 3. § - a 
értelmében a közfeladatainak ellátása mellett köteles tagjainak az érdekeit is képviselni.  
 
Így feleslegesnek érezzük a Gazdkam. tv. 8/A. § és 34/A. § szerinti kötelező regisztrációt és 
hozzájárulás fizetését. A hozzájárulásért elvileg igénybe vehetők a területileg illetékes gazdasági 
kamara egyes szolgáltatásai, azonban tagjaink visszajelzése értelmében arra nincs szükségük. 
 
A fentiek értelmében kezdeményezem a Gazdkam. tv. fogalom meghatározásáról szóló 2. § (1) a) 
pontjának kiegészítését ac) ponttal! 
 
Hatályos szöveg: 
 
a) gazdálkodó szervezet: 

aa) a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a 
leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével 
a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, amely nem minősül a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2. § c) pontja alapján az agrárkamara 
tagjának; 
ab) az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági 
tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet is, az egyéni vállalkozót is 
beleértve; 
 
Javasolt kiegészítés: 
 
ac) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási 

tevékenységet, továbbá a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 

szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (1) bekezdésben megjelölt mérnöki, illetve építészeti 

tevékenységet nem főtevékenységként folytató cég vagy egyéni vállalkozó; 
 
A javasolt kiegészítéssel a Fejér Megyei Építészek Kamarájának Elnöksége egyhangúlag egyetértett. 

Kérem megtisztelő támogatását, és szíves intézkedését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2017. január 31.                   Németh László 
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