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Együttes erővel 
  
Tényleges tartalommal megtöltött együttműködési megállapodást írt alá nyolc Fejér megyében működő kamara 

2010.05.05-én, az együttműködést kezdeményező Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6 szám alatti székházában.  

  

Az együttműködésben résztvevő kamarák: 

                     Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

                     Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

                     Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, 

                     Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei Szervezete, 

                     Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete, 

                     Fejér Megyei Mérnöki Kamara 

                     Fejér Megyei Agárkamara, 

                     Fejér Megyei Építészek Kamarája  

  

Az aláírók a megállapodásban szándékukat fejezték ki abban, hogy egymással általában együttműködnek, 

partnerséget vállalnak az érdek-képviseleti tevékenységük összehangolására, valamint – szükség esetén – 

együttesen lépnek fel az alábbiak szerint: 

         érdek-képviseleti és érdekartikulációs szakmai tárgyú rendezvények megszervezése, illetőleg ilyen 

irányú igény felmérése tagságuk körében; 

         összegyűjtik, becsatornázzák és közös álláspontként kommunikálják a felmerülő problémákat és 

igényeket, ezek megoldására cselekvési programokat és terveket készítenek, majd ezeket javaslatként 

eljuttatják a megfelelő állami, jogalkotói szakapparátushoz; 

         törekszenek a különböző tárgyú jogszabály-értelmezés és jogalkalmazás egységes gyakorlatának 

kialakítására, ahol az érdek-képviseletnek relevanciája lehet; 

         esetleges egyedi pályázati, vagy egyéb tárgyú együttműködési lehetőségek és ezek megnyilvánulási 

módjainak felkutatása és jelzése az állami szakapparátus felé; 

         egymás kölcsönös informálása a jelentősebb strukturális változást eredményező döntésekről, valamint 

olyan jogszabály-változásokról, melyek az együttműködés vonatkozásában lényegesek lehetnek; 

         kölcsönös segítségnyújtás praktikus tájékoztatás területén – egymás tagságainak összehangolt és 

homogén informálása bizonyos hasznos adatokról, tényekről; 

         rendszeres és folyamatos kapcsolattartás annak érdekében, hogy – igény esetén - az együttműködés 

konkrét feltételei eseti jelleggel is kidolgozhatóak legyenek. 

  

Magyarország társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásában nagyon fontos a politika mellett a civilek 

összefogása. A kezdeményezés célja egyrészt az, hogy a különböző szakmai és társadalmi érdekek képviseletét 

ellátó szervezetek közösen keressenek megoldást a problémákra. Másrészt pedig, hogy párbeszédet ajánljanak a 

politikának a bürokrácia leépítésének előmozdítására, a gazdaság potenciáljának növelésére, valamint a humán 

erőforrás védelmére és képzésére. 
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