Beszámoló
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
ICC Magyar Tagozatának
2021. évi tevékenységéről
A 2016. január 25-én megalakult MKIK ICC Magyar Tagozat (ICC MT) a választottbírósági, a vámés 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 2021. évi programjai:
ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT) munkacsoportülés - 2021.05.20
A 2021. május 20-i ICC MT VKT online munkacsoportülés két fő témája a BREXIT és a BIREG
elektronikus fuvarregisztráció bevezetése volt. A Nietsch Tamás munkacsoportvezető által tartott
előadások anyagait a részvevők az ülés után elektronikus formában megkapták.
ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés - 2021.09.29
Az ICC MT VKT munkacsoportja szeptember 29-én online tartott szakmai egyeztető megbeszélést.
A munkacsoportülés témáiról, a 2021. szeptember 9-től hatályos új EU rendeletről a kettős
felhasználású termékek exportjáról, az átmeneti PEM konvenció szabályainak bevezetéséről,
valamint a nemzetközi szankciókról Nietsch Tamás munkacsoport-vezető tartott előadást.
Az ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási és Banktechnikai munkacsoportjának együttes
ülése - 2021.11.25
Az ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási és Banktechnikai munkacsoportja 2021. november
25-én együttes ülést tartott online. Nietsch Tamás, az ICC MT VKT munkacsoportvezetője az ICC
Vám- és kereskedelemtámogatási Bizottság munkájának aktuális prioritásait ismertette röviden.
Pekár János, a Magyar Szállítmányozók Szövetségének főtitkára a hazai fuvarozókat és logisztikai
szereplőket kiszolgáló új digitális platformról, az eCMR-ről tartott előadást. Szabó Hajnalka, az
MKIK okmányhitelesítési irodavezetője az eATA Carnet-val kapcsolatos fontos tudnivalókat
osztotta meg a tagokkal.

ICC MT Banktechnikai munkacsoportülés - 2021.11.25
Az ICC MT Banktechnikai munkacsoportjának november 25-i online ülésén általános szakmai
kérdések és aktuális ügyek kerültek megvitatásra.

Egyéb események:
Az INCOTERMS 2020 kiadvány magyar nyelvű megjelentetésével kapcsolatosan a tagozat
titkársága a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarával a szükséges jogi egyeztetéseket elvégezte és a
szerződéstervezetet előkészítette. A végleges szerződést az MKIK képviseletében Dunai Péter
főtitkár, az ICC Képviseletében Remi Faure írta alá 2021. április 26-án. A magyar nyelvű kiadvány
fordítása és lektorálása előreláthatólag 2021. december 31-ig lezárul.
2021. március 3-án Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató és Baki Magdolna tagozati titkár
Sylvie Kuyisenga ICC World Chambers Federation Team munkatárssal folytatott online egyeztetést
az újonnan kifejlesztett ICC WCF Chambers Connect platform funkcióival és használatával
kapcsolatban.
Dr. Csekő Katalinnal, a BGE Külkereskedelmi Kar dékánjával 2021. március 4-én Tényiné Stark
Mária nemzetközi igazgató és Baki Magdolna tagozati titkár folytatott online megbeszélést egy
esetleges jövőbeli MKIK-BGE együttműködésről az Incoterms felnőttképzések kapcsán.
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) javaslatára 2021. május 14-én Lukács Ákos Deloitte
tanácsadó online megbeszélést tartott Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgatóval, Szük Krisztina
közgazdasági igazgatóval, Baki Magdolna ICC MT titkárral és Kovács-Szamosi Rita elemző
közgazdásszal. Lukács Ákos az ICC által kezdeményezett és indított Goal 13 Impact Platformot
mutatta be.
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