Beszámoló
az ICC Magyar Tagozat
2016. évi tevékenységéről
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a 2015. szeptember 4-én megtartott ülésén az ICC
Magyar Tagozat létrehozásáról döntött. Az ICC Hungary Egyesület megszűnésével az MKIK közvetlen
ICC tagsága lehetővé vált, ugyanakkor az eddig megszerzett – a korábbi Egyesületre érvényes jogosítványok nem teljes körűen vonatkoznak a közvetlen tagokra, az alábbi szolgáltatásokat biztosítják:
- kedvezmény az ICC kiadványokra és rendezvényeken való részvételre;
- részvétel szakmai bizottságokban;
- tájékoztatás a nemzetközi kereskedelmet érintő legújabb fejleményekről, kereskedelempolitikai
szabályozást érintő változásokról;
- hozzáférés a szervezet hálózati kapcsolatrendszeréhez.
A tagozati tagsági viszony egységesen 20.000 Ft + ÁFA éves működési költség megfizetésével jár, mely
alól nem kapnak mentességet az önkéntes kamarai tagok, illetve más tagozatok tagjai, tekintettel az
ICC-nek fizetendő éves tagsági díjra.
2016. január 25.
Az MKIK ICC Magyar Tagozat alakuló ülése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. január 25-én rendezte meg az ICC Magyar Tagozat
alakuló ülését, melynek levezető elnöke Dunai Péter MKIK főtitkár volt. A Tagozat 35 alapító taggal
kezdi meg tevékenységét; 12 területi kamara, 7 bank, 7 ügyvédi iroda, 5 vállalkozás, 3 szövetség és az
MKIK Választottbírósága részvételével. A Tagozat elnöki tisztségét Dunai Péter tölti be, munkáját Dr.
Kraudi Adrienne (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda), Szendrey Szilvia
(JVSZ) és Lázár Péter (Magyar Export-Import Bank Zrt.) elnökségi tagok segítik. Az alakuló ülés
három munkacsoport: a Választottbírósági, a Banktechnikai, valamint a Vám és
Kereskedelemtámogatási munkacsoport kialakításáról döntött.
2016. március 7.
ICC MT Választottbírósági munkacsoport alakuló ülés
Az ICC Magyar Tagozat Választottbírósági munkacsoportja 2016. március 7-én tartotta alakuló ülését.
A munkacsoport vezetője Dr. Kecskés László, az MKIK Választottbíróságának elnöke. Az alakuló
ülésen 7 tagvállalat képviseltette magát, összesen 9 fő vett részt.
2016. március 16.
ICC MT Vám-és Kereskedelemtámogatási munkacsoport alakuló ülés
Az ICC Magyar Tagozat Vám-és Kereskedelemtámogatási munkacsoportja 2016. március 16-án tartotta
alakuló ülését. A munkacsoport vezetője Nietsch Tamás, a Flextronics International Kft. képviselője,
valamint a NIETSCH Kft. ügyvezetője. Az alakuló ülésen 7 tagvállalat képviseltette magát, összesen 9
fő vett részt. A VKT munkacsoport negyedévente ülésezik a jövőben.
2016. március 22.
ICC MT Banktechnikai munkacsoport alakuló ülése
Az ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportja 2016. március 22-én tartotta alakuló ülését. A
munkacsoport vezetője Lázár Péter, az EXIMBANK képviselője. Az alakuló ülésen 8 tagvállalat
képviseltette magát, összesen tíz fő vett részt. A BT munkacsoport negyedévente ülésezik a jövőben.
2016. április 20.
Az ICC Magyar Tagozatának Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportjának ülése
Az ICC Magyar Tagozatának Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportjának április 20-i ülésének
fő témája az új Uniós Vámkódex 2016. május elsejei bevezetése volt. Az új vámjog hátteréről, főbb

szempontjairól, a várható legfontosabb változásokról Nietsch Tamás a munkacsoport vezetője tartott
előadást. Az ülésen a Banktechnikai Bizottság több tagja is részt vett.
2016. május 24.
Nemzetközi kereskedelmi konferencia
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozata 2016. május 24-én Nemzetközi
kereskedelmi konferenciát szervezett az MKIK-ban. Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara főtitkára és a Tagozat elnöke köszöntőjében elmondta, hogy rendezvény elsődleges célja a
2016. januárjában megalakult ICC Magyar Tagozat keretében működő választottbírósági, vám- és
kereskedelemtámogatási valamint banktechnikai munkacsoportok tevékenységének bemutatása. Dr.
Kraudi Adrienne, a CMS Cameron McKenna LLP képviselője, illetve a Tagozat elnökségi tagja a
választottbíráskodásról tartott átfogó előadást. Lukács Józsefné dr., a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara VB titkárságvezetője az MKIK mellett szervezett Választottbíróság tevékenységéről
számolt be. Ezt követően Nietsch Tamás, a Flextronics Kft. képviselője és a Tagozat vám- és
kereskedelemtámogatási munkacsoportjának vezetője a 2016. május elsején hatályba lépett új Uniós
Vámkódex hátteréről, főbb szempontjairól, legfontosabb változásairól tartott előadást. Lázár Péter, a
Magyar Export-Import Bank Zrt. képviselője és a Tagozat banktechnikai munkacsoportjának vezetője
az ICC által kiadott nemzetközi szabályok és szokványok alapján kibocsátott bankári instrumentumokat
ismertette a hallgatósággal.
2016. május 31.
ICC Banktechnikai munkacsoportülés - Bankgarancia vám célokra
Az ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportjának május 31-i ülésének fő témája a jelenleg
érvényben lévő bankgarancia szövegének módosítása volt. Az ülésen Nietsch Tamás a Vám- és
kereskedelemtámogatási munkacsoport vezetője tartott előadást és válaszolt a részvevők kérdéseire. A
munkacsoport az elkövetkező hetekben megfogalmazza a bankgarancia szövegmódosítására vonatkozó
javaslatait.
2016. június 16.
ICC VK-BT munkacsoportülés
Június 16-án az EXIM-ben összevont VK-BT munkacsoportülésen a részvevők megvitatták a NAV
felé benyújtandó bankgarancia módosítására tett javaslatukat.
2016. szeptember 19.
ICC MT Banktechnikai munkacsoport ülés
A 2016. szeptember 19-i ICC MT Banktechnikai munkacsoport-ülés témája ismét a bankgarancia vám
célokra, a találkozó aktualitását az adta, hogy a NAV jelentős változtatásokat javasolt a vámgaranciák
tartalmával kapcsolatban.
2016. szeptember 22.
ICC MT Vám-és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és Kereskedelemtámogatási munkacsoportja 2016. szeptember
22-én ülésezett az MKIK-ban. Nietsch Tamás a munkacsoport vezetője az új bankgarancia mintával
kapcsolatos egyeztető tárgyalások eredményeiről számolt be, valamint az ICC Commission on Customs
and Trade Facilitation 2016. évi projektjeiről nyújtott tájékoztatást. Ismertette továbbá az ICC
Recommendations on Authorized Economic Operators, és összevetette a magyarországi jogszabályi
környezettel (Uniós Vámkódex és kapcsolódó rendeletek) és gyakorlattal.
2016. október 24.
ICC MT Banktechnikai munkacsoportülés
A banktechnikai munkacsoport újabb egyeztető ülése az október 27-i NGM-es találkozóra való
felkészüléshez a közös ICC Banktechnikai álláspont kialakítása miatt vált szükségessé a
vámgaranciatervezet vonatkozásában.
2016. november 14.
ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés

Nietsch Tamás munkacsoport-vezető tájékoztatást nyújtott a vámbiztosítékokról, azon belül is
kiemelten a bankgaranciáról az NGM-ben tartott legutóbbi megbeszélés alapján. Ismertette az ICC-nek
az INCOTERMS 2020-ra való felkészülésének lépéseit. Továbbá beszámolt az ICC Commission on
Customs and Trade Facilitation november 3-4-i brüsszeli üléséről, melynek fő témái az Engedélyezett
Gazdálkodó program, a WTO TFA – Kereskedelemtámogatási Egyezmény, a vámérték és transzfer ár,
az Uniós Vámkódex, az e-kereskedelem, valamint a származási szabályok voltak.

