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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI . törvény módosításáról szóló T/5856 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 5. §-a az alábbiak szerint módosul :

„5 . § A Gktv . 9 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a Gktv . a következő 9/A . §-sal
egészül ki .

[A területi gazdasági kamarák feladatai a gazdaság fejlesztésével kapcsolatban]

"9 §

A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben

a) előmozdítják a gazdasági tevékenység infrastruktúrájának fejlődését, ennek érdekében felhasználják
bevételeiknek az alapszabályukban meghatározott és külön kezelt - e célra fordítható - részét;

b) elősegítik a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, nemzetgazdasági szinten hatékony, a közvetlen
vállalkozói érdekeltséget meghaladó célok megvalósulását, ennek érdekében részt vesznek az átfogó
gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégai döntések előkészítésében és együttműködnek az állami és a helyi
önkormányzati szervekkel, illetve a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel ;

c) tájékoztatást adnak a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó
szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítják a gazdasági
együttműködés fejlődését ;

d) közreműködnek a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek
kidolgozásában és végrehajtásában ;

e) az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve ellátják a szakképzésről szóló
1993 . évi LXXVI törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott feladataikat, szervezik és végzik a
mesterképzést és a mestervizsgáztatást .

9/A. §

(1) A törvény a gazdasági kamarák számára - a gazdaság fejlesztésével összefüggésben - biztosítja a
lehetőséget, hogy

Módosító javaslat



a) a külgazdaság feltételrendszerének javítása érdekében közreműködjenek a kereskedelemfejlesztéssel, a
külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági
tájékoztató és propagandamunkában, a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét összehangolják,
ennek keretében vásárokat, kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervezzenek ;

b) közreműködjenek az európai uniós csatlakozásból, illetve tagságból eredő, a gazdálkodó szervezeteket és
az egyes szakmákat érintő tájékoztatási és képzési feladatok ellátásában - kivéve azokat a képzési
területeket, ahol a kamarák ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek - ennek részeként pályázati módszertani
útmutatót állítsanak össze, tájékoztatást adjanak az európai uniós pályázati lehetőségekről és feltételekről és
az egyes szakmákat érintő közösségi jogszabályokról, a közösségi intézmények egyéb aktusairól és az
Európai Bizottság döntéseiről ;

c) előmozdítsák a gazdálkodó szervezeteknek a szabványosítással, minőségüggyel és az iparjogvédelemmel
összefüggő tevékenységét, ezekhez módszertani segítséget nyújtsanak és támogassák e területeken a képzést
és a továbbképzést ;

d) a gazdálkodó szervezetek döntéseinek megalapozottsága érdekében hazai, európai uniós és nemzetközi
gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és jogi információkat gyűjtsenek, rendszerezzenek és bocsássanak a
gazdálkodó szervezetek rendelkezésére .

(2) A gazdasági kamarák - külön törvények rendelkezései szerint - részt vesznek az (1) bekezdésben,
valamint a 9.§-ban meghatározott feladataikkal összefüggő célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok
és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntések előkészítésében, továbbá az agrárkamarák
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei FöldművelésüKyi Hivatalainak megbízása
alapján közreműködnek az agrár-szaktanácsadás szervezésében és az ehhez kapcsolódó, pályázati úton
elnyerhető támogatások lebonyolításában[, továbbá értékelik a szaktanácsadók munkáját] .

(3) Az agrárkamarák a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei Földművelésügyi
Hivatalainak megbízása alapján - az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakon túlmenően - közfeladatként az agrár-
és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a gazdálkodó szervezetek részére tanácsadást végeznek .
A tanácsadás - ha a gazdálkodó szervezet igényli - kiterjedhet a pályázat elkészítésére is.""

Indokolás

A gazdák felkészítése az első európai uniós évben csak az állami szervek által koordinálva végezhető
el a leghatékonyabb módon .

Budapest, 2003. november 17 .
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