
 

  

 
Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozatának 
2022. évi tevékenységéről 

 
A 2016. január 25-én megalakult MKIK ICC Magyar Tagozat (ICC MT) a vám- és kereskedelemtámogatási, 
valamint a banktechnikai munkacsoportokon keresztül végzi munkáját. A 36 tagvállalatot számláló Tagozat 
a következő szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak: tájékoztató fórumok, konferenciák szervezése, 
folyamatos tájékoztatás az International Chamber of Commerce (ICC) tevékenységéről, eredményeiről, a 
nemzetközi kereskedelmet érintő legújabb fejleményekről, kereskedelempolitikai szabályozást érintő 
változásokról, valamint szakmai munkacsoportokban, bizottságokban való részvételi lehetőség. 
 
2022. évi programok 
 
2022. június 8. 
ICC Magyar Tagozat tisztújító közgyűlése 
Az MKIK ICC Magyar Tagozata 2022. június 8-án tisztújító közgyűlést tartott az MKIK-ban. A résztvevők 
egyhangúlag elfogadták a módosított ügyrendet, a 2020-2021-es beszámolókat a munkacsoportok 
tevékenységéről, valamint megválasztották a tagozat elnökségét 4 évre: Dunai Péter tagozati elnökön kívül 
Lázár Péter, Lukács Józsefné dr. és Nietsch Tamás elnökségi tagokat. A tagozat munkáját a vám- és 
kereskedelemtámogatás, valamint a banktechnika területeken kialakított munkacsoportokon keresztül 
folytatja a továbbiakban. A korábbi választottbírósági munkacsoport tagjai, az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően, nem üléseznek külön, viszont a tagozat titkárságától a jövőben is változatlanul megkapják az 
ICC-tól érkező, a választottbírósági területet és tevékenységet érintő minden tájékoztatást. 
 
2022. november 22. 
ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT) munkacsoportjának 2022. november 
22-i online ülésére a tagozat összes tagvállalata meghívást kapott. Nietsch Tamás munkacsoportvezető az 
Incoterms 2020 néhány kritikus pontjára, hibás gyakorlatokra, kockázatokra hívta fel a figyelmet az egyes 
klauzulákat illetően. Második előadásban az oroszországi szankciókról beszélt, bemutatva a vonatkozó 
uniós jogszabályokat, azok elérhetőségeit, felépítésüket. Felhívta a figyelmet arra, hogy mind a kivitel, mind 
a behozatal esetében rendkívül fontos a termékek pontos tarifálása, amelyet ideális esetben hozzáértő 
vámszakember tud elvégezni. A szankciók vonatkozásában szintén lényeges szempont a végső felhasználók 
és a felhasználás vizsgálata. 
 
Egyéb fontos szakmai tevékenység 
 
2022. június 
Az Incoterms® 2020 kiadvány megjelenése magyar nyelven 
2022. júniusában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában megjelent az ICC frissített 
nemzetközi kereskedelmi szokványgyűjteménye, az Incoterms® 2020 kiadvány magyar nyelven. Az 
Incoterms® szabályok meghatározzák a vevők és az eladók fontos kötelezettségeit az adásvételi 
szerződések szerinti áruszállítással kapcsolatban. Ezek az irányadó szabályok határozzák meg, hogy a 
költségek és a kockázatok, hogyan oszlanak meg a felek között.  
 
 

Dunai Péter    Baki Magdolna 
           elnök               titkár 


