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A 2016. január 25-én megalakult ICC Magyar Tagozat a választottbírósági, a vám- és 
kereskedelemtámogatási, valamint a banktechnikai munkacsoportokon keresztül végzi munkáját. A 
Tagozat a következő szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak: tájékoztató fórumok, konferenciák 
szervezése, folyamatos tájékoztatás az ICC tevékenységéről, eredményeiről, a nemzetközi 
kereskedelmet érintő legújabb fejleményekről, kereskedelempolitikai szabályozást érintő 
változásokról, valamint szakmai munkacsoportokban, bizottságokban való részvételi lehetőség. 
 
A Tagozat 2019. évi programjai: 
 
2019. június 27. 
ICC Fiatal Választottbírók Fóruma 
Az ICC Fiatal Választottbírók Fóruma keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC 
Magyar Tagozata a Magyar Választottbírósági Egyesülettel együttműködésben 2019. június 27-én 
konferenciát szervezett „Függetlenség, pártatlanság és hatékonyság a választottbíráskodásban” 
címmel. A konferencia előadói között az ICC Választottbíróság titkárságának munkatársa mellett 
Londonban, Párizsban, Bécsben, Brüsszelben, Zürichben és Budapesten tevékenykedő ügyvédek 
hasonlították össze a joggyakorlatot. A nemzetközi rendezvény nem csak áttekintést nyújtott, 
hanem a legjobb gyakorlatokat is bemutatta és lehetőséget biztosított az eszmecserére, a régión belül 
kapcsolatok építésére.  
 
2019. november 7. 
Vám- és kereskedelemtámogatási, valamint Banktechnikai munkacsoport együttes ülése 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási, valamint Banktechnikai 
munkacsoportja 2019. november 7-én együtt ülésezett. A megbeszélésen az okmányhitelesítéssel 
kapcsolatos kérdéseket Szabó Hajnalka, az MKIK okmányhitelesítési irodavezetője válaszolta meg. 
Nietsch Tamás a VKT munkacsoport vezetője röviden összefoglalta a BREXIT alakulásával 
kapcsolatos legfrissebb híreket, majd ismertette a 2020. januárjától alkalmazható Incoterms 2020 
nemzetközi kereskedelmi szokványokat. 
 
2019. november 21. 
Incoterms 2020 képzés 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozata Incoterms 2020 képzést szervezett 2019. 
november 21-én az MKIK-ban. A rendezvény szakértő előadója Nietsch Tamás volt, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási 
munkacsoportjának vezetője, a Flextronics International Kft., Senior Managere. Az International 
Chamber of Commerce (ICC) 10 év elteltével ismét aktualizálta a nemzetközi kereskedelemben az 
üzletkötések során ismétlődő, állandó mozzanatokat tartalmazó kereskedelmi 
szokványgyűjteményét, az INCOTERMS-t. Az Incoterms® 2020 megjelenése alkalmából 
szervezett képzésünk célja az új nemzetközi kereskedelmi szokványok bemutatása, valamint a 
nemzetközi kereskedelemben 2020. január 1-jétől várható változások, a megszűnő vagy módosuló, 
illetve az új fuvarparitások ismertetése volt. A rendezvény második felében a résztvevőknek 
lehetőségük nyílt kérdések feltételére is. 
 
2019. november 28. 
Banktechnikai munkacsoportülés 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportjának november 28-i ülésén az 
aktuális ügyek megvitatása, tapasztalatok cseréje volt napirenden. 


