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bEV EZETÉS

Várhatóan még a 2010-es őszi ülésszakon az Or-
szággyűlés napirendjére kerül a kötelező gazdasá-
gi kamarai tagság bevezetéséről (pontosabban ismé-
telt bevezetéséről) rendelkező törvényjavaslat.1 Mint 
ahogy arról a sajtó hírt adott, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Parragh Lász-
ló szerint akár már jövőre sor kerülhet a kötelező 
tagság visszaállítására. Nyilatkozatában Parragh ki-
emelte: „A kötelező kamarai tagság jó megoldás len-
ne a gazdaság szervezésének erősítésére, a bürokrá-
cia csökkentésére.” Szintén a kamarai elnök hang-
súlyozta, hogy azokban az országokban – például 
Ausztriában, Németországban, Franciaországban –, 
ahol kötelező a tagság, a kamara „rálát” (sic!) minden 
egyes vállalkozóra.2 Parragh álláspontja egybecseng 
azokkal a törekvésekkel, amelyek egyes szakmai ka-
marák (például az orvosokat tömörítő kamara) kap-
csán szintén a kötelező tagság ismételt bevezetésére 
tesznek javaslatot.3

A második Orbán-kormány által 2010 nyarán 
közzétett, az „új Széchenyi Terv” címet viselő vi-
tairat pedig a következőket rögzíti: „A kormány-
zat messze nem használja ki azokat a lehetőségeket, 
amelyek a gazdasági kamarák köztestületi státusá-
ban, valamint a kamarai törvény által megfogal-
mazott feladatokban, felhatalmazásokban rejlenek. 
Meg kell újítani a kamarai rendszert, ami a gazdasági 
önszabályozás és a patrióta gazdaságpolitika fontos 
eszköze szerte Európában. Egy olyan rendszert kell 
kialakítani, ahol a vállalkozások támogatják a köte-
lező kamarai tagság visszaállítását.”4

Ha felidézzük a kötelező kamarai tagság szabá-
lyai alkalmazásának első időszakát,5 azt látjuk, hogy 
a vállalkozások többségi álláspontja akkor elutasító 
volt. Az első Orbán-kormány ezért a gazdasági ka-
marákról szóló 1999. évi CXXI. törvénnyel eltörölte a 
kötelező tagságot előíró szabályokat. A törvény mi-
niszteri indokolása szerint „A legtöbb vitát az ún. 
kényszertagság váltotta ki. A gazdálkodó szerveze-
tek számottevő része a kamarákhoz csak a tagdíjfi-
zetési kötelezettség révén kapcsolódott, hiányolták, 
hogy a kamarák érdemi tevékenységének fejlődése a 
vártnál lassúbb, szolgáltatásaik bővítéséhez az adó-

jellegű kényszertagdíj miatt nem fűződnek közvet-
len érdekek.”6

A tíz évvel ezelőtt papírra vetett, közvetlen ta-
pasztalatokon alapuló érvek ismeretében különö-
sen óvatosan kell mérlegelni a kötelező tagság ismé-
telt bevezetésének lehetséges előnyeit és hátrányait. 
Nem lehet dönteni azt megelőzően, hogy kielégítő 
választ kapnánk arra a kérdésre, az intézkedés való-
ban javítana-e a cégek (társaságok, egyéni vállalko-
zók) és az azok szolgáltatását megvásárló fogyasztók 
helyzetén. Ebben az írásban nem csupán azt próbá-
lom bemutatni, hogy a gazdasági kamarai tagság lé-
tesítésének törvényi előírása várhatóan több negatív, 
mint pozitív következménnyel járna, hanem azt is, 
hogy az államnak ez a döntése olyan kockázatokat 
is felvet, amelyek túlmutatnak a kamarai élet szer-
vezésének – legalábbis látszólag – technikai aspek-
tusain.

Az írás öt kockázati tényezőt elemez, a téma je-
lentőségéhez mérten meglehetősen vázlatosan. 
Hangsúlyozni kell azt is, hogy „kockázatokról”, 
vagyis lehetséges, de nem szükségképpen bekövet-
kező eseményekről írok. Ahhoz azonban, hogy ezek 
a kedvezőtlen hatások elmaradjanak, nem elegendő 
a kötelező tagság bevezetésére irányuló javaslat elve-
tése. Mire az olvasó e dolgozat végére ér, remélem, 
érthetővé válik, hogy a problémáknak olyan ele-
ven hálózata van kialakulóban, amelyben a kama-
rák kényszertagságra alapozott működési elve leg-
inkább a diagnózishoz szükséges, beszédes tünet-
ként értékelhető.

KOcK ÁZATOK

Első kockázat: a vállalkozások piacra lépése terheinek és 
a működésükkel összefüggő költségeknek a növekedése kö-
vetkezhet be.

A kötelező gazdasági kamarai tagság bevezeté-
se önmagában – ha más alkotmányossági aggály-
ra okot adó körülmény nem jelentkezik – nem veti 
fel az alkotmánysértés gyanúját. Az Alkotmánybí-
róság az 1990-es évek derekán sorozatban vizsgálta 
a szakmai és az általános hatáskörű kamarai kény-
szertagság kérdését, és a 38/1997. (VII. 1.) AB ha-
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tározat alapján a gazdasági kamara esetében is el-
mondható, hogy a kötelező kamarai tagság előírá-
sa miatt akkor sérülne a vállalkozáshoz való jog, ha 
a törvényből hiányoznának azok a normatív felté-
telek, amelyek teljesülését a tagfelvételi kérelemről 
való döntés kapcsán a kamara vizsgálni lenne köte-
les. Erről az úgynevezett első kamarai törvény eseté-
ben (1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról), 
amely a kamarai tagságot külön mérlegelés nélkül, a 
piacra lépés automatikus következményeként szabá-
lyozta, nem volt szó.7 Nem mindegy azonban, hogy 
a cégek alapítását az állam egyszerűsíti vagy ellen-
kezőleg, adminisztratív szabályok előírásával meg-
nehezíti.

A Világbank 2004 óta évente közzéteszi verseny-
képességi országjelentését.8 Az úgynevezett Do-
ing Business Report különböző nézőpontokból vizs-
gálja, hogy egy-egy országban kedvező vagy kedve-
zőtlen-e a vállalkozások létesítésére, működtetésére 
irányadó jogi környezet. Magyarország a 2010. évi 
jelentésben 183 ország közül a 47. helyen áll a tíz 
értékelési mutató összesítése alapján. A cégalapí-
tás jogi feltételeit illetően ennél is jobb pozíciót si-
került elérni: itt a rangsorban Németországot (84. 
hely) és – az egyébként szintén kötelező tagságon 
alapuló kamarai rendszert működtető – Ausztri-
át (122. hely) is megelőzve Magyarország a 39. he-
lyet foglalja el. A közép-kelet-európai volt szocia-
lista országok közül a piacra lépésre vonatkozó ver-
senyképességi rangsorban Szlovénia a 26., Szlovákia 
a 66., Csehország a 113., Lengyelország a 117. he-
lyen található.9 A viszonylag kedvező értékelés első-
sorban az elmúlt fél évtized deregulációs célú jogal-
kotói munkájának köszönhető. A gazdasági társasá-
gok bejegyzés iránti kérelmének elektronikus úton, 
egy munkaórán belül történő elbírálását előíró ren-
delkezések10 éppúgy egyszerűsítették a cégalapítást, 
mint a kft. általános jegyzett tőkeminimumának 
csökkentése11 vagy az egyéni vállalkozásokra irány-
adó engedélyezési követelmények eltörlése, a vállal-
kozói igazolvány kiváltásának kötelezettsége helyett 
szimbolikus lehetőséggé „szelídítése”.12

A kötelező gazdasági kamarai tagság intézményé-
nek felélesztése mindezzel ellentétes hatással járna, 
megterhelné a vállalkozóvá válás (vállalkozásalapí-
tás) folyamatát. A piacra lépés és az üzleti működés 
közvetlen költségeinek növekedését okozná, ha a ka-
mara tagjának – bármilyen elnevezés mellett – tag-
díjat (regisztrációs díjat, kamarai hozzájárulást stb.) 
kellene fizetnie. Ráadásul a kamarát – mint köztes-
tületet – a mulasztó vállalkozással szemben az adók 
behajtására irányuló végrehajtási kedvezmények il-
letnék meg. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésé-
nél súlyosabb korlátozás lenne, ha a kamarai tagság 

nem automatikusan keletkezne a cég cégjegyzékbe 
való bejegyzésével (az egyéni vállalkozói tevékeny-
ség folytatására irányuló szándék bejelentésének 
nyilvántartásba vételével), hanem ahhoz a jogalko-
tó külön közigazgatási eljárás lefolytatását tartaná 
szükségesnek. A vállalkozás létrehozásának közve-
tett költségeit emelő kedvezőtlen hatások (például a 
piacra lépés időtartamának növekedése, a folyamat 
áttekinthetőségének nehezedése) mellett az eljárás 
alkotmányossági szempontból is megkérdőjelezhe-
tővé válna, ha az irányadó törvény nem határozná 
meg kellő egzaktsággal a taggá válás kritériumait, 
valamint a feltételek homályossága vagy azok hiá-
nya alkalmat adna a kamara számára önkényes dön-
tésekre.13

Már az esetleges törvény-előkészítő munka kez-
detén egyértelművé kell tenni, hogy az úgyneve-
zett patrióta gazdaságpolitika fogalma nem adhat 
törvényes lehetőséget arra, hogy Magyarország pi-
acvédelmi megfontolásoktól vezérelve az Európai 
Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó más ország-
ban jogszerűen létrejött vállalkozással szemben az 
üzleti tevékenység magyarországi folytatását akadá-
lyozó rendelkezést vezessen be. A szolgáltatási tevé-
kenység megkezdésének és folytatásának általános sza-
bályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény a Magyar 
Köztársaság területén történő letelepedéshez (társa-
ság vagy fióktelep alapításhoz) éppúgy, mint a Ma-
gyarországra irányuló határon átnyúló szolgáltatás 
nyújtásához való jogot csak kivételesen, a közrend, 
közbiztonság, nemzetbiztonság és honvédelmi érde-
kek védelmében, valamint a közegészségügyi és kör-
nyezetvédelmi követelmények teljesüléséhez szük-
séges okból, feltétlenül indokolt esetben, arányosan 
teszi korlátozhatóvá.14 A kötelező gazdasági kama-
rai tagság esetében – éppen mert a kamara profil-
ja általános jellegű – nehéz elképzelni a szolgálta-
tási irányelv szigorú elvárásait kielégítő olyan indo-
kot, amely az állami beavatkozást a közösségi joggal 
összeegyeztethetővé tenné. úgy gondolom, ebből a 
szempontból már a kamarai nyilvántartásba vétel el-
lenérték-fizetéshez kötése is felvetné a közösségi jog 
megsértését. (Nem véletlen, hogy az egyéni vállal-
kozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és 
illetékmentes.15)

Második kockázat: a kötelező kamarai tagság követ-
keztében a jelentősen felduzzasztott taglétszám a kama-
rai apparátus „felerősítésével”, a bürokrácia növekedé-
sével járhat, a tagságtól eltávolodó küldöttek, kamarai 
vezetők pedig nehezen átlátható egyéni érdekek érvénye-
sítésére „használhatják” a köztestületet.

Ismertek olyan vélemények – így Parragh Lász-
ló már idézett nyilatkozata is ezt az álláspontot kép-
viseli –, amelyek a kötelező kamarai tagságtól a bü-
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rokrácia csökkenését várják. Ennek azonban nincs 
reális alapja. Először is a vállalkozókat indokolatla-
nul terhelő igazgatási-hatósági túlszabályozás visz-
szaszorítása a törvényhozó feladata. Érzékelhető 
változáshoz ezért mindenekelőtt a szabályozó állam 
elszántságára lenne szükség. A gazdasági érdekkép-
viseletek, kamarák ezzel kapcsolatban akkor tölt-
hetnek be hasznos, ösztönző szerepet, ha az álta-
luk képviselt vállalkozások helyzetének könnyítését 
tartják szem előtt, a szervezet tisztségviselőinek ön-
érdeke nem tér el a tagság igényeitől. Könnyebben 
teljesülhet ez a jellemzően egységes arculatú ma-
gánjogi szervezeteknél (egyesületeknél, érdekképvi-
seleteknél) és a szakmai kamaráknál, mint ott, ahol 
a kamarában – törvényi előírás alapján – tagsággal 
rendelkező, legváltozatosabb célú, tőkeerejű vállal-
kozások száma meghaladja a másfél milliót.16 Ha a 
kötelező tagságra épülő gazdasági kamara átvesz ha-
tósági jogköröket az államtól, akkor a kamarai al-
kalmazottak, vezetők egzisztenciális érdekévé vál-
hat az állam köztestület útján ellátott feladatainak 
megőrzése, bővítése. A hatáskörhöz tapadó tekintély 
egyfelől és a kamarai tag mint „kérelmező ügyfél” 
alárendelt helyzete másfelől ösz-
tönzi a közbenjárásokat, kijáráso-
kat, az előnyök – ellenérték fejében 
történő – osztogatását. A bürokrá-
cia hatására feléledő korrupcióból 
származó nyereség a kamara me-
nedzsmentjét visszatarthatja a ha-
tékonyságnövelő jogalkotói lépé-
sek bátorításától.

Kérdéses továbbá, hogy a gazdasági kamara ilyen 
körülmények között képes lenne-e támogatni azok-
nak a jogharmonizációs feladatoknak a maradék-
talan teljesítését, amelyek piacnyitással járnának és 
erősítenék az EGT más országaiban létrejött vál-
lalkozásokkal való versenyt. A működésüket a kö-
telező tagságra alapozó szakmai kamarák példája e 
tekintetben inkább kételyeket ébreszt. A gazdasági 
kamara esetében is nagyobb a valószínűsége a ha-
zai vállalkozások törvényhozói támogatásának (lásd 
a patrióta gazdaságpolitikára történő gyakori hivat-
kozást az utóbbi időben), mint a külföldi székhelyű 
cégek magyarországi piacra lépésének esélyét javí-
tó adminisztratív könnyítések kezdeményezésének. 
(Így lehet ez még akkor is, ha a kötelező tagság a 
nemzetközi vállalatcsoportokhoz tartozó társasá-
gokra, fióktelepekre is vonatkozna, a kamarának e 
cégek érdekeit is képviselnie kellene.) Látszólag pa-
radox módon tehát a „hazafias” gazdaságpolitikai 
hozzáállás a hazai vállalkozások bürokratikus terhe-
inek fennmaradását vagy növekedését okozhatja, ha 
azok teljesítése a belföldi vállalkozáshoz képest ne-

hézkesebb, kényelmetlenebb a nem magyarországi 
székhelyű cégek számára.17

A közvetett – az uniós előírásokkal összeegyez-
tethetetlen – piacra lépési korlátozások mellett a 
köztestület versenykorlátozó megállapodások kidol-
gozására, elfogadására is alkalmassá tehető. A Gaz-
dasági Versenyhivatal például a Magyar Építész 
Kamarát (MÉK) marasztaló határozatában18 jog-
ellenesnek találta a MÉK etikai-fegyelmi szabály-
zata azon rendelkezéseit, amelyek szerint az építé-
szeti szolgáltatások díját a köztestület díjszámítá-
si szabályzata alapján kell megállapítani. A MÉK 
szabályzata a díjszabásban előírttól érdemben eltérő 
mértékű tervezési díj vonatkozásában mintegy meg-
dönthetetlen vélelmet állított fel arra nézve, hogy 
az olyan „dömpingárnak” számít, amely már „nem 
nyújt értékarányos fedezetet a munka elvárható gon-
dossággal történő elvégzésére, nem fedezi a szerzői 
mű jogdíját és szolgáltatási díját, valamint a készí-
tendő dokumentációk előállítási költségeit”. A köz-
testület tehát mintegy morális alapon (a szabályzat 
a túlzottan alacsony díjat „jó erkölcsbe ütköző díj-
nak” titulálja) ítéli el a piaci szereplők közötti ár-

versenyt, bár az erkölcsi megala-
pozás kétségkívül megfelelő anya-
gi hasznot kívánt a belföldi tagság 
számára biztosítani.19

Az általános hatókörű kamara 
esetében kevésbé életszerű, hogy 
közvetlen versenykorlátozásra 
sor kerüljön, ez a tagság érdekei-
nek heterogenitása miatt nehezeb-

ben kivitelezhető. Ugyanakkor a gazdasági kama-
ránál olyan kockázatok is felmerülhetnek, amelyek 
az egyértelmű profillal rendelkező érdekképvisele-
tek vagy szakmai kamarák esetében ritkábban je-
lentkeznek. Míg például ha a gyógyszerész szakmát 
tömörítő kamara a patikaalapítás szabályainak szi-
gorítása mellett érvel, ez a magatartás – bár annak 
célja a fogyasztókra és általában a versenyre gyako-
rolt kedvezőtlen hatása miatt vitatható – tévedései-
vel együtt is kiszámítható akciónak számít. A köte-
lező tagságra épülő gazdasági kamara esetében az 
érdekek és funkciók – ideértve a diszfunkciókat is 
– sokkal „opálosabbak”, ezért kevésbé lehet tervsze-
rűen reagálni rájuk, szükség esetén védekezni elle-
nük. Világosan artikulált célok helyett a kívülálló 
számára nehezen áttekinthető – a mindenkori ka-
marai vezetéshez kötődő – egyéni vagy csoportérde-
kek érvényesítése válhat meghatározóvá. Ezáltal az 
esetleges problémák nem „egyszerűsíthetők le” pél-
dául versenyjogi jogsértésekre, hanem a korrupciós 
kijárások nehezebben megragadható mechanizmu-
sai kerülhetnek előtérbe. Mindez a jogbiztonság, a 
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szabályozási környezet kiszámítható működését ve-
szélyeztetheti.

Harmadik kockázat: gyengülnek az önkéntes tagság 
elve szerint működő gazdasági érdekképviseletek fenn-
maradásának esélyei.

E harmadik kockázat nem igényel bonyolult leve-
zetést, bizonyítást. Nyilvánvaló, hogy ha egy vállal-
kozó választási szabadsága csak a „második tagság-
ról” való döntésre korlátozódik, az állam ez utóbbi 
döntés tartalmát közvetve már erőteljesen befolyá-
solja. Amennyiben a cég a gazdasági kamarának 
törvényi kötelezés alapján válik tagjává (minden ez-
zel együtt járó tehernövekedéssel), úgy az önkéntes 
tagság elve szerint működő érdekképviselet olyan 
versenyhátrányba kerül, amely nem a kamara és az 
érdekképviselet nyújtotta szolgáltatások közötti mi-
nőségi különbségen alapul. A vállalkozó – abban az 
esetben is, ha nem egy pénzügyi válság időszakában 
kell határoznia – akkor jár el ésszerűen, ha szigo-
rúbb teljesítménykontroll alá helyezi az érdekképvi-
seletet, és csak akkor vállalja az önkéntes tagsággal 
járó terhek viselését, ha az egyértelműen kifizetődő 
számára. (Lehetnek persze kivételes esetek, amikor 
a döntés elsősorban érzelmi megfontolásokon nyug-
szik.)

A gazdasági érdekképviseletek hátrányosabb 
helyzetbe kerülésének következménye lesz, hogy a 
vállalkozások (azok egy része) a jövőben nem lesz-
nek képesek igénybe venni hasznos, a versenyképes-
ségük javítására alkalmas szolgáltatásokat. A kötele-
ző tagságon alapuló kamara nem feltétlenül nyújtja 
azokat, de ha meg is tenné, a szolgáltatások közötti 
verseny visszaesése a kamarát kényelmesebbé teheti, 
mert gyengébb színvonal mellett sem kerül veszély-
be a kamarai tagdíj beszedésének lehetősége. (Ér-
demes felidézni, hogy a kötelező tagságon alapuló 
kamarai működéssel szembeni legsúlyosabb kritika 
épp az volt, hogy a köztestület „nem dolgozik meg 
a tagdíjért”.)

A gazdasági érdekképviseletek pozíciójának 
gyengítése szükségképpen politikai lépésnek szá-
mít. A kötelező tagságra épülő kamarához képest 
nagyságrendekkel kisebb taglétszámú, speciális ki-
választási szempontok alapján szerveződő és ezáltal 
karakteres profilú érdekképviseletek a gazdasági ér-
dekérvényesítés világába lépve jellemzően „mozgé-
konyabb”, hatásosabb és hatékonyabb akciókra képe-
sek, mint a valamennyi vállalkozást tagjai közt tudó 
kamara. Gazdasági, politikai súlyvesztésük rontaná 
az ösztönös, „gépromboló” jellegű módszereket el-
utasító, átlátható és kiszámítható pályán zajló hazai 
érdekegyeztetés esélyeit.

Az önkéntes tagság elve alapján működő érdek-
képviseletek egzisztenciális kockázatának növekedé-

se nemcsak a vállalkozásoknak az állammal szem-
beni közvetlen üzleti érdekérvényesítése kilátásait 
árnyékolná be, hanem az a fontos közérdek is sé-
rülhetne, amely a gazdasággal, a politikai döntések-
kel, a jogalkotással összefüggő kérdésekről folyta-
tott nyilvános vitát, érdekütköztetést és egyeztetést 
olyan önértéknek tekinti, amelynek biztosítása az ál-
lam intézményvédelmi kötelezettségeként is megha-
tározható.

Negyedik kockázat: az állam kiterjesztheti, érdemibbé 
teheti behatolását a magánszférába, csorbítva az egyéni 
és a vállalkozói autonómiát.

A kötelező gazdasági kamarai tagság bevezetése 
annak veszélyével járna, hogy a köztestület munká-
jában olyan diszfunkcionális mozzanatok jelennének 
meg, amelyek közvetve (de azért jól érzékelhetően) 
a piacgazdasági viszonyok között elismert vállalko-
zói autonómia korlátozását okoznák. A kockázatok 
a kamara úgynevezett belső és külső kapcsolataiban 
egyaránt jelentkeznének.

Mi változna a kényszertagság előírása nyomán a 
kamara által „kifelé”, harmadik személyek irányá-
ban folytatott tevékenység sajátosságait illetően? Az 
önkéntes tagságon alapuló gazdasági érdekképvise-
leteknek, de akár a viszonylag jól behatárolt vállal-
kozói kört képviselő szakmai kamaráknak is fontos 
feladatuk, hogy tagságuk szempontjait, érdekeit az 
állam (a törvényhozó) számára megjelenítsék. A jel-
lemzően homogén tagsági kör – legyen szó építészi 
tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozókat 
tömörítő „építészkamaráról” vagy például a kiske-
reskedőket képviselő szervezetről – ezt az érdekar-
tikulációs tevékenységet teljesíthetővé teszi. Vannak 
ugyanis olyan sajátos célok, értékek, amelyek az ér-
dekképviselet létjogosultságát igazolják, vagy ha ez 
hiányzik, illetve nem kielégítő, úgy a szervezet (a 
törvényi kötelezéssel létrehozott kamara kivételével) 
megszűnik.

Mi lehet azonban a célja egy valamennyi vállal-
kozás reprezentációjáért felelős általános hatáskörű 
gazdasági kamarának? úgy vélem, csak olyan (he-
lyes vagy helytelen) általánosság, amelynek a képvi-
selete könnyen elfedheti a kamarába kényszerült – 
eltérő tőkéjű, üzemméretű, más-más tevékenységet 
folytató – vállalkozói csoportok érdekei között fenn-
álló markáns különbségeket. Nyilvánvaló, hogy más 
szempontok alapján határozzák meg például a me-
zőgazdasági kistermelők a számukra fontos célokat, 
mint azoknak a Magyarországon letelepült multi-
nacionális vállalatcsoportoknak a leányvállalatai, 
amelyek a kistermelőkkel jellemzően a megrendelő 
– gyakran erőfölényes helyzettel leírható – pozíció-
jából tárgyalnak. Az együtt képviselhető „általános, 
közös érdekek” – vagy ahogy a hatályos gazdasági 
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kamarai törvény fogalmaz: a „gazdaság általános ér-
dekei”20 – már inkább egy (vállalkozói) párt feladata 
volna, ám ez utóbbi értelemszerűen nem működhet 
kényszertagsággal. Felvetődik, hogy a gazdasági ka-
marai kötelező tagság előírása nem „szívná-e el a le-
vegőt” nem csupán a gazdasági érdekképviseletektől, 
hanem az olyan politikai szerveződésektől is, ame-
lyek tevékenysége az állam szempontjából kevésbé 
kontrollálható, mint a gazdasági kamaráé.

A kamarai érdekképviselet állammal szembeni 
jogérvényesítésének formálissá tétele, tartalmi ki-
üresítésének veszélye rávilágít a köztestületi szerep-
kör – véleményem szerint – tudatos átalakításának 
szándékára. Nem következhet-e be, hogy a gazda-
sági kamara a jövőben nem annyira tagsága közös 
érdekeit képviseli majd, hanem tevékenysége az ál-
lam (a mindenkori politikai hatalom) vállalkozások-
kal szembeni elvárásainak a közvetítésére irányul? 
Mindezekre a kérdésekre aszerint adható válasz, 
hogy milyen formális és informális hatáskörökkel 
élhet a kamara a tagjaival szemben.

A gazdasági kamara funkcióit – némiképp leegy-
szerűsítve – három kategóriába sorolhatjuk: a szol-
gáltató, a hatósági és nem utolsósorban az úgyneve-
zett etikai követelményeket megfogalmazó, önkor-
mányzati jellegű hatáskörökre. Az első csoportba 
azok a szolgáltatások tartoznak, amelyek a vállalko-
zások piaci alkalmazkodóképességét, tág értelemben 
vett versenyképességét javítják. Itt vehető számba a 
képzési-oktatási tevékenység, a kamara által a tag-
jainak nyújtott jogi és marketingszolgáltatás, a más 
EGT-ország üzleti viszonyairól, konjunkturális kö-
rülményeiről információt gyűjtő tevékenység stb. 
(Természetesen „szolgáltatásról” csak akkor és addig 
beszélhetünk, amíg a kamarai tag szabadon hatá-
rozhat arról, hogy azt igénybe veszi-e. Amint ezzel 
kapcsolatban nyílt vagy leplezett kényszer érvénye-
sül, már nem szolgáltatásról, hanem a piaci működés 
adminisztratív megterheléséről van szó.) A második 
kamarai tevékenységtípusba azok a közjogi-hatósá-
gi feladatok sorolhatók, amelyekben a törvényhozó 
döntése nyomán nem kormányhivatal vagy telepü-
lési önkormányzati hatóság, hanem a gazdasági ka-
mara jár el. Ide tartozhat a szakképzési tevékenység 
szervezése vagy például egyes szakhatósági, keres-
kedelmi felügyeleti jogkörök gyakorlása, közhiteles 
nyilvántartások vezetése. Ezeknek a funkcióknak 
a gyakorlásakor a kamarával szemben az az elvárás 
támasztható, hogy eljárása során az ügyfél számá-
ra semmiféle eltérés, jogorvoslati deficit ne származ-
zon abból, hogy nem állami, önkormányzati irá-
nyítás mellett működő hivatal, hanem köztestületi 
közigazgatási szerv jár el, hoz ügyében határozatot. 
A kamarai szerepek harmadikként említett esetkö-

rének megítélése a legbizonytalanabb. Ide tartoznak, 
azok az úgynevezett kamarai önkormányzatisággal 
összefüggő aktusok (a tagsághoz címzett belső sza-
bályzatok, ajánlások, felhívások), amelyek erőtelje-
sebb beavatkozást jelentenek a kamarai szolgálta-
tásoknál, de nem rendelkeznek a második csoport 
szerinti hatósági jogkörök egyértelmű törvényi ga-
ranciáival sem. Parragh László már idézett nyilatko-
zatában – már csak annak rövidsége miatt is – nagy 
hangsúlyt kapott a „minden egyes vállalkozóra való 
rálátás” szükségességének kiemelése.

úgy vélem, hogy a vállalkozói autonómia korlá-
tozására (általában a vállalkozói lét ellenőrzésére) a 
harmadik kategóriába sorolt kamarai eszköztár lehet 
alkalmas (tehető alkalmassá). Itt nem elsősorban az 
esetlegesen versenykorlátozó célú vagy hatású intéz-
kedésekre, kamarai kezdeményezésekre gondolok, 
hanem a vállalkozói tevékenységnek a jogtól távo-
labb és az önkényes normaállításnak nagyobb teret 
adó etikai elvárásokhoz közelebb eső szegmensének 
befolyásolására. Azáltal, hogy egy cég piacon mara-
dása a kötelező tagság (és az ezzel járó kamarai kö-
vetelmények teljesítése) vállalásán múlik, növelhető 
a Magyarországon működő vállalkozói kör teljes ki-
szolgáltatottsága, a politikai hatalomtól való függé-
sének mértéke. A társas és egyéni vállalkozások ad-
minisztratív elismerésének ugyanis az lehet az „ára”, 
hogy a tulajdonosok, cégvezetők tudomásul vegye-
nek olyan – adott esetben akár nem is közvetlenül 
az üzleti tevékenység folytatásával összefüggő – ka-
marai ajánlásokba burkolt elvárásokat, amelyeknek 
már pusztán az elismerése is autonómiájuk szűkíté-
sét eredményezheti. Ha például a gazdasági kamara 
arra utaló jelzést juttatna el tagjaihoz (vagyis immár 
valamennyi vállalkozáshoz), hogy „jó néven venné”, 
ha a nemzeti együttműködés nyilatkozatának meg-
ismerését a cégek is biztosítanák üzleteikben, terme-
lő egységeikben, úgy a vállalkozásoknak mérlegelni-
ük kellene a kormánnyal való deklarált együttműkö-
dés elutasításának nyílt megvallását, annak esetleges 
– a jog által nehezen kontrollálható – következmé-
nyeit. Mindehhez nincs szükség másra, mint hogy 
az óriás szervezetté növesztett gazdasági kamara ve-
zetőinek kiválasztásában politikai megfontolások is 
érvényesüljenek. Erre részint a tagság aktív szavazó 
részének pragmatizmusa, másrészt a döntő többség 
várható passzivitása viszonylag könnyen lehetőséget 
ad. (A kötelező tagságon alapuló gazdasági kamara 
belső működése egy olyan tőzsdei részvénytársaság 
működésére hasonlít leginkább, ahol a tagok [rész-
vényesek] többsége számára a döntéshozatalban való 
részvétel nyilvánvalóan több adminisztratív nehéz-
séggel, mint kézzelfogható előnnyel jár. Az erősen 
osztott struktúrájú, nyilvánosan működő részvény-
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társaságban ezért a tényleges irányítást rendszerint a 
részvényesek egy befolyásos köre és/vagy a menedzs-
ment gyakorolja. Persze fontos különbség, hogy egy 
tőzsdei cég részvényese bármikor eladhatja részvé-
nyét, szabadulhat a jogviszonyból.)

Ötödik kockázat: a kötelező gazdasági kamarai tag-
ság előírása egy korporatív szemléletű, kétkamarás par-
lamenti modell megalapozása révén hozzájárulhat a 
képviseleti demokrácia korlátozásához.

Az előzőekben már utaltam annak veszélyére, 
hogy a jövőben a gazdasági kamara (és annak bel-
ső, közösségi élete) a jelenleginél is érzékelhetőbb 
módon a politikai döntéshozatal formális-informális 
„terepévé” válhat, részint a kötelező tagság előírása, 
részint a kamarai hatáskörök, szerepek megerősíté-
se (részleges átformálása) következtében. Az úgyne-
vezett korporációs gondolat kétségkívül leglátvá-
nyosabb,21 az alkotmány szintjén történő elismerése 
lenne, ha az új alaptörvény előkészítése során az Or-
szággyűlés második kamarájának létrehozására irá-
nyuló elképzelések – így a vezető egyházak, a terü-
leti önkormányzatok, a gazdasági 
kamara, valamint a sport és a kul-
túra reprezentálására kijelölt szer-
vezetek részvétele – támogatásra 
találnának. úgy gondolom, hogy 
ez a – Hack Péter találó kifejezésé-
vel élve22 – „népfrontot a felsőház-
ba” megközelítés alkalmas lehet a 
politikai populizmus iránti meg-
növekedett igény kielégítésére. Kis 
János több mint fél évtizede írta le 
a következőket: „A »politikai« jel-
zőt megbélyegzésre kezdik hasz-
nálni; magáról minden fél azt ál-
lítja, hogy ő kizárólag »szakmai« szempontokat kö-
vet, ellenfeléről pedig azt, hogy »politizál«. Mintha 
a lehetséges közcélok közti választás – a politika leg-
főbb tárgya – nem politikai feladat volna. […] A po-
litikát elárasztják az olyan szólamok, hogy elég volt 
a nemzet megosztásából, elég volt az egymás közöt-
ti csatározásokkal elfoglalt pártokból, jöjjön egy iga-
zi össznemzeti mozgalom, jöjjön egy mindenkit egy 
személyben képviselő, össznemzeti vezető.”23

Amennyiben az elkövetkező egy-másfél évben 
lesz politikai akarat a kétkamarás parlament beveze-
tésére, a kötelező gazdasági kamarai tagság törvény-
ben való előírása a közjogi szerkezet átalakításának 
egyik előkészítő elemévé, indokává vagy akár igazo-
lásává válhat. Érthetőbb lenne így az is, hogy a kor-
mányprogramhoz csatolt közös nyilatkozatban Or-
bán Viktor és Parragh László miért fogalmaz úgy, 
hogy a MKIK „a gazdaság egészének érdekérvénye-
sítését törvényi felhatalmazás alapján ellátó köztes-

tület”.24 Ez a minősítés a nyilatkozat elfogadásának 
időpontjában – 2010. február 18-án – éppúgy erős 
túlzás volt, mint a kormány megalakulásakor. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a becslések szerint mintegy 
harmincezer fős kamarai tagság25 nem reprezentál-
hatja a több mint másfél millió bejegyzett egyéni és 
társas vállalkozást. A nyilatkozatban foglalt szófor-
dulat megalapozott állítássá – legalábbis „jogi érte-
lemben”26 – akkor válna, ha a gazdasági kamara tag-
ságába valamennyi egyéni és társas cég beletartoz-
na.

Az elmúlt két esztendőben több alkalom-
mal is óvatos gondolatkísérletnek lehettünk ta-
núi: Stumpf Istvántól Salamon Lászlóig több, a 
Fidesz–KDNP-hez tartozó vagy a két párt vala-
melyikéhez közel álló személyiség jelezte, hogy a 
kétkamarás parlament létrehozása nem eleve elve-
tendő gondolat. Stumpf István már 2008 nyarán úgy 
fogalmazott, hogy „[k]i lehetne szélesíteni a politika 
bázisát, és a pártpolitikai szempontok mellett terüle-
ti, civil, korporatív, tudományos és egyéb szempon-

tok is megjelennének úgy, amilyen 
a társadalom, és úgy, hogy nem 
növelnénk a parlamenti képviselők 
számát, sőt csökkentenénk”.27

Salamon László – aki a 2010. 
július 20-án megalakult, az új al-
kotmány előkészítéséért felelős or-
szággyűlési eseti bizottság elnöke 
lett28 – két éve publikált dolgoza-
tában a következőket írta: „A par-
lamentáris demokrácia válsága, 
a politikának a társadalomtól va-
ló távolkerülése, a politikai köz-
véleménynek a demokratikus in-

tézményrendszerben és általában a politikában való 
nem kis mértékű csalódása és kiábrándultsága a po-
litikai döntéshozatalok kialakításának rendjében is 
változást kíván. Ha az eddig kizárólag a pártok ál-
tal történt politikaformálás folyamatába (mely gyak-
ran egészen szűk csoportok, illetve a kormány által 
megvalósított politikaalakítást jelenti) a társadalom 
különböző tényezői is bevonást nyernek, az ország 
és a nép sorsát alapvetően meghatározó döntések 
társadalmi legitimációja is nagyobb, politikai érte-
lemben vett megalapozottsága is szilárdabb, tartal-
muk egészében elfogadottabb lehet. A politika így 
ismét közelebb hozható az emberekhez, a demok-
rácia iránti bizalom ismét megerősödhet, ami min-
denekelőtt az országnak, de emellett a pártoknak is 
alapvető érdeke. […] Miért ne lehetne megbarátkoz-
ni az ilyen irányú elképzelések intézményesített ki-
terjesztésével, melyben az ország életének formálá-
sában a mostaninál erőteljesebb és intézményesített 

A GAZDASÁGI ÉRDEKKÉp
V I S E L E T E K ,  K A M A R Á K 
AKKOR TÖLThETNEK bE 
hASZNOS, ÖSZTÖNZô SZE
REpET, hA AZ ÁLTALUK 
KÉpVISELT VÁLLALKOZÁ
SOK hELYZETÉNEK KÖNY
NYíTÉSÉT TARTJÁK SZEM 
ELôTT, A SZERVEZET TISZT
SÉGVISELôINEK ÖNÉRDEKE 
NEM TÉR EL A TAGSÁG IGÉ

NYEITÔL.
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szerepet kapnának a gazdasági élet alapvető érdek-
csoportjai, a tudomány, a kultúra értékeinek hordo-
zói, az egyházak vagy a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek képviselői?”29

A közelmúltban, már a második Orbán-kormány 
megalakulását követően Boross Péter – mint a mi-
niszterelnök felkérésére alakult, a Salamon László 
vezette testülettel nem azonos bizottság tagja – pen-
dítette meg a felsőház visszaállításának lehetőségét: 
„Fel kellene állítani a parlamentben a második ka-
marát, és rá lehetne ruházni bizonyos korlátozó jo-
gosítványokat. Elő kellene írni, hogy bizonyos kér-
désekről csak a két ház együttes ülésén születhet 
döntés.” Boross azonban hozzátette azt is, hogy úgy 
látja, a javaslatra „most nincs fogadókészség”.30

Véleményem szerint – és ebben nem ingat meg 
Boross utóbbi megjegyzése sem – a javaslat meg-
valósítása ma már távolról sem tűnik irreálisnak. 
Nem biztos, hogy napjainkban is helytálló Körösé-
nyi András mindössze négy éve publikált értékelé-
se, mely szerint „[a]z elmúlt években nem látni olyan 
határozott, artikulált politikai-társadalmi igényeket, 
törekvéseket, melyek a kétkamarás-neokorporatív 
irányba akarnák módosítani a fennálló rezsimet. Te-
oretikus javaslatokat és önjelölt civil társadalmi »ve-
zetőket« nem számítva, ilyen politikai nyomás nem 
jelent meg.”31

A kormányprogramban írottaktól és még inkább 
a „nemzeti együttműködés programja” gyakorlati ér-
vényesítésének kezdeti tapasztalataitól nem idegen az 
előzőekben idézett korporatív megközelítés. A par-
lamenti többség birtokában a „fékek és ellensúlyok” 
kiiktatása ugyanis a kormányzó pártok szempontjá-
ból is kedvezőtlen hatással járhat. Hosszabb távon 
hátrányos lehet, ha a két évtizeden át működő piac-
gazdaságban kialakult érdekmegjelenítési gyakorla-
tok úgy szűnnek meg (szorulnak vissza), hogy nem 
lép helyükbe más, az eredeti funkciót legalább rész-
ben, legalább látszólag helyettesíteni képes intézmé-
nyi megoldás. A kétkamarás parlament alkalmas le-
het ennek a hiánynak a kormány által kontrollált 
formában történő pótlására. Olyan érdekbeszámítá-
si mechanizmus alakítható ki, amelynek legfonto-
sabb rendeltetése a többpártrendszer kiüresítésének 
a feledtetése volna. A korporatív modell bevezetését 
kezdeményezők vélhetően azt is felismerték, hogy 
az állampolgárok részleges kiábrándultsága kedvező 
lélektani feltételeket teremtett az általános választó-
jogi szabályok olyan közvetett (áttételes) korlátozá-
sára, amely miközben egyfelől az emberek jövőbeli 
érdemi, hiteles politikaalakításának illúzióját nyújt-
ja, másfelől alkalmas lehet arra, hogy a kormány-
többséghez lojális politikai formációkat – a képvise-
leti demokráciában elvárt választás nélkül – a politi-

kai hatalomba emeljenek. Figyelemre méltó, hogy a 
második Orbán-kormány kezdeményezésére elfoga-
dott, a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2010. évi LXXIII. törvény a mé-
dia felügyeletben részt vevő „Közszolgálati Testület-
be” tagot delegálni jogosult szervezetek felsorolásá-
ban már mintha egy majdani második kamara meg-
határozó szereplőit szerepeltetné.32 Így a törvény 
nevesíti a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Magyar 
Rektori Konferenciát, a Magyar Tudományos Aka-
démiát és a történelmi egyházakat. A listáról nem 
hiányzik – egyedüli gazdasági célú szervezetként – 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sem.

Természetesen nem állítható, hogy ha a kötele-
ző gazdasági kamarai tagság bevezetésre kerül, en-
nek egyetlen oka a parlamenti felsőház visszaállítá-
sának jogi alátámasztása lenne. Az azonban meg-
kockáztatható, hogy a gazdasági kamarára irányadó 
szabályok tervezett módosítása és az alkotmányos 
alapokra is kiható kétkamarás parlament létrehozá-
sának elgondolása közös tőről fakad, egymást erő-
sítve szolgálnák egy korporatív szemléletű államfel-
fogás térhódítását.

bEFEJ EZÉS

Az előzőekben annak igazolására törekedtem, hogy 
a gazdasági kamara működése során a kötelező tag-
ság előírása több olyan kockázattal jár, amelyek e 
nélkül jellemzően kevésbé fenyegetők, bekövetke-
zésük esélye kisebb. Hangsúlyozni kell azt is, tá-
volról sem mindegy, hogy a vállalkozói szabadsá-
got korlátozó valamely jogalkotói lépésre egy kel-
lően rugalmas, liberális jogi környezetben egyfajta 
„nem szerencsés” kivételként kerül-e sor, vagy pe-
dig olyan időszakban, amikor az állam épp alapvető 
alkotmányos jogok jelentésének részleges átértelme-
zését tűzte napirendre. Ez utóbbi körülmény mellett 
egy egyébként „csupán” gazdaságpolitikai rendelte-
tésű szervező szabálynak tekintett előírás is alapjo-
gi kontextusba kerül, és az önkéntes kamarai tagság 
– talán meglepő módon – a húsz éve kivívott sza-
badság és magánautonómia megőrzésének jelképé-
vé válik.

J EGYZETEK

1. A tanulmány kézirata 2010. augusztus 26-án került 
lezárásra, eddig az időpontig tudtam a politikai meg-
nyilatkozásokat figyelembe venni.

2.  Parragh László 2010.augusztus 14-i nyilatkozata; 
www.vg.hu/gazdaság.
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3. Várhatóan még 2010 őszén az Országgyűlés elé kerül 
az orvoskamarai kötelező tagság visszaállítását célzó 
törvényjavaslat. 

4. Lásd az „új Széchenyi-terv” vitaanyagának 122. olda-
lán írottakat.

5. A szerző nem szeretné elhallgatni, hogy az első kama-
rai törvény kidolgozása, egyeztetése az 1990-es évek 
elején minisztériumi tisztviselőként elsősorban az ő 
feladata volt.

6. A törvényjavaslathoz kapcsolódó miniszteri indoko-
lás szövegét lásd www.orszaggyules.hu, Törvényalko-
tás menüpont.

7. A 38/1997. (VII. 1.) AB határozat elemzéséhez lásd 
Alkotmánybírósági esetjog, szerk. Halmai Gábor, Bu-
dapest, INDOK, 2004, 238–241.

8. Doing Business 2010: A record in business regulation 
reform; www.doingbusiness.org/features/Highlights 
2010.aspx.

9. A piacra lépési rangsort új-zéland vezeti Kanada és 
Ausztrália előtt. 

10. A hazai cégeljárás 2008. július 1-jétől kizárólag elekt-
ronikus eljárásban intézhető ügyvéd (közjegyző) közre-
működésével; 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról IV. fejezet.

11. A kft. általános jegyzett tőkeminimuma 500.000 
forint, de egyszemélyes kft. cégbejegyzésére már 
100.000 forint befizetése mellett sor kerülhet. Lásd 
2006. évi VI. törvény a csődeljárásról, a felszámolási el-
járásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. tör-
vény módosításáról 114. és 167. §.

12. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről (Etv.) 1–17. §.

13 A 39/1997. (VII. 1.) AB határozat rendelkezett a Ma-
gyar Orvosi Kamaráról szóló 1994.évi XXVIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről. Lásd Al-
kotmánybírósági esetjog (7. vj.) 241–245.

14. A hivatkozott törvény a belső piaci szolgáltatásokról szó-
ló 2006/123/EK irányelvből fakadó jogharmonizációs 
kötelezettség teljesítéséről gondoskodott.

15. Etv. 8. §.
16. A regisztrált vállalkozások száma 2009. december 31-

én 1.592.500 volt. Ebből társas vállalkozás 579.821, 
egyéni vállalkozás 1.012.770. Lásd www.ksh.hu.

17. Egy külföldi székhelyű vállalkozás jellemzően nehe-
zebben igazodik el a magyarországi hivatali útvesz-
tőkben, mint a nyelvet, szokásokat jobban ismerő ha-
zai cég. Előfordulhat ezért, hogy egy „laboratóriumi 
körülmények” között valamennyi vállalkozás számára 
egyformán hátrányos előírás a konkrét körülmények 
között a belföldi társaság által nem csupán könnyeb-
ben teljesíthető (kijátszható), hanem egyfajta állami 

„segítségként” is értékelhető, mivel a szabály esélyt ad 
arra, hogy a külföldi versenytársat távol tartson a bel-
földi vállalkozás piacáról.

18. Lásd a GVH Vj-201/2005. számú határozatát.
19. A kamarai szabályzat idézett rendelkezései a GVH 

marasztaló határozatában olvashatók; Vj-201/2005. 
számú határozat.

20. 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 11. 
§.

21. Véleményem szerint az új alkotmány egyik, ha nem 
a legfontosabb rendeltetése egyfajta „látványalkotmá-
nyozás” véghezvitele. Ehhez járulhat hozzá a korpo-
ratív kétkamarás parlament létrehozása, amely mind a 
kamara, mind a „nemzeti kormánypárt” számára po-
litikai előnyöket hozhat.

22. Hack Péter: Népfrontot a Felsőházba, Hetek, 2001. au-
gusztus 25.; www.hetek.hu/fokusz/200108.

23. Kis János: A politika mint erkölcsi probléma, Budapest, 
Irodalom Kft, 2004, 301–302.

24. Lásd a „Közös nyilatkozat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával” címet viselő dokumentumot, amely az 
második Orbán-kormány kormányprogramjának mel-
lékletét képezi.

25. A HVG becslése szerint a területi kamarák 2010-ben 
körülbelül 35 ezer tagot számlálhatnak. Lásd HVG: 
Kötelező kamarai tagság?, 2010. augusztus 14., 69; 
http://hvg.hu/hvgfriss/2010.32/201032_kotelezo_ka-
marai_tagsag.

26. A kötelező kamarai tagság előírása önmagában csak 
egyfajta jogi vélelmet keletkeztet a kamara reprezenta-
tív súlyának erősödése mellett; arról, hogy valójában a 
kamara képessé válik-e a „gazdaság egészének” a kép-
viseletére, csak utólag elvégzett hatáselemzés nyomán 
lehetne dönteni.

27. Stumpf véleménye egyebek között itt olvasható: Se-
bestyén István – Hazafi zsolt: Baloldali rettegés a 
kétharmadtól, Hetek, 2010/24; epa.oszk.hu.

28. Az Országgyűlés a 47/2010. (VI. 29.) OGy határo-
zattal írta elő a bizottság felállítását.

29. Salamon László: A kétkamarás parlamentről, Ma-
gyar Szemle, 2008/5; www.magyarszemle.hu/sza-
mok/2008/5/A.

30. M. László Ferenc: Az új alkotmány koncepcióján dol-
goznak a miniszterelnök tanácsadói, Origo, 2010. júli-
us15; www.origo.hu/itthon/20100714.

31. Körösényi András: Mozgékony patthelyzet. Reform és 
változatlanság között: a politikai és alkotmányos alap-
szerkezet változásai, 1990–2005, Politikatudományi 
Szemle, 2006/1, 56.

32. Lásd 2010. évi LXXXIII. törvény 63. § a Közszolgá-
lati Testületről.


