
 
 

 

Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  

ICC Magyar Tagozatának 

2020. évi tevékenységéről 

 
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 2020. évi programjai: 
 

Incoterms 2020 képzések - 2020. február 5., március 5., június 30., október 13. 
A 2019. novemberi képzés nagy sikerére való tekintettel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC 
Magyar Tagozata idén február 5-én, március 5-én, június 30-án, valamint október 13-án ismételten 
szervezett Incoterms 2020 képzéseket. A négyből egy kihelyezett képzés formájában valósult meg 
az Eximbank Zrt.-nél június 30-án. A rendezvény szakértő előadója Nietsch Tamás volt, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási (ICC MT VKT) 
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. Az idén megvalósult összesen négy Incoterms 2020 képzésen 125 fő vett 
részt. 
 

ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés - 2020. október 26. 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportja 2020. október 26-
án online ülésezett. A megbeszélés 2 fő témája a BREXIT-re való felkészülés, valamint az ICC 
munkaanyagának ismertetése transzfer ár és vámérték témakörben. Mindkét témában Nietsch 
Tamás munkacsoportvezető tartott előadásokat. 



 
 

 

Egyéb esemény: 
Nietsch Tamás ICC MT VKT munkacsoportvezető megbeszélése Dunai Péter MKIK főtitkárral 2020. 
február 17-én az INCOTERMS 2020 kiadvány magyar nyelvű megjelentetésével kapcsolatosan. A 
tagozat titkársága a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarával a szükséges jogi egyeztetéseket 
elvégezte és a szerződéstervezetet előkészítette. 
 
 
 

Dunai Péter    Baki Magdolna 
           elnök               titkár 


