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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 2017. évi programjai: 
 
2017. március 9.  
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportülés    
A banktechnikai munkacsoportülés célja a tavaly módosított bankgarancia alkalmazásával 
kapcsolatos tapasztalatok megosztása, felmerülő kérdések megvitatása volt.  
 
2017. március 21.  
ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés    
A március 21-i Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT) munkacsoportülés keretében Szilágyiné 
Holecz Mónika, a Magyar Vámügyi Szövetség elnökségi tagja és Dr. Sándor János, a Vám, 
Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetség nemzetközi referense tartott előadást és osztotta meg 
tapasztalatait a tavaly május elsején hatályba lépett Uniós Vámkódex-szel kapcsolatban.  
 
2017. május 4. 
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportülés   
Az ICC Magyar Tagozat május 4-i Banktechnikai munkacsoportülésének témája a 
bankgaranciákkal kapcsolatos gyakorlati kérdések megbeszélése volt. Az eseményen a NAV Vám 
Főosztályának képviselője, Kurunczi Zoltán szakértő is részt vett, így a tagoknak lehetőségük 
nyílt a közvetlen konzultációra és a problémás esetek megvitatására.  
  
2017. június 7.  
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai és Vám- és kereskedelemtechnikai együttes 
munkacsoportülés 
2017. június 7-én az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT) 
valamint a Banktechnikai (BT) munkacsoportja együttesen ülésezett. A megbeszélés témája az 
International Chamber of Commerce által megküldött Incoterms® 2020 első tervezetével 
kapcsolatos egyeztetés, a tagvállalati javaslatok, észrevételek, vélemények megvitatása volt. Az 
együttes munkacsoportülésen 25 fő vett részt. Nietsch Tamás VKT munkacsoport-vezető június 
10-én küldte meg a párizsi ICC illetékes részlegének az egyeztetés eredményeként készített 
javaslatot az INCOTERMS 2020 tervezetére vonatkozóan. 
 
 
 
 



2017. október 5.  
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportülés   
Az október 5-i ICC MT Banktechnikai munkacsoportülés alkalmával a következő témákkal 
kapcsolatban egyeztettek a részvevő bankok képviselői: vámbiztosítéki eljárás során szerzett 
tapasztalatok, nyilvántartási szokások, díjak (risk fee, handing fee), elhatárolások (rendszerszintű 
v. manuális), garanciakonzorciumi tapasztalatok, pénzmosás, e-szignó.  
 
2017. október 30.  
ICC Magyar Tagozat Választottbírósági munkacsoportülés  
Az október 30-i ICC MT Választottbírósági munkacsoportülés fő témája a választottbíráskodás 
hazai aktuális problémáinak ismertetése és megvitatása volt. Dr. Lukács Józsefné, az MKIK 
Választottbíróság titkárságvezetője az ICC Választottbíróság gyorsított eljárását, Dr. Boronkay 
Miklós, a Szecskay Ügyvédi Iroda képviselője pedig a sürgősségi választottbíró (Emergency 
Arbitrator) eljárását ismertette.  
 
2017. november 30.  
ICC Magyar Tagozat 2017. évi közgyűlése 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozata éves közgyűlését 2017. november 
30-án tartotta az MKIK székházában. Dunai Péter, a Tagozat elnökének köszöntőjét követően a 
tagozat munkacsoportjainak 2017. évi tevékenységéről számoltak be a munkacsoport-vezetők: a 
Banktechnikai munkacsoport munkájáról Lázár Péter, a Vám- és kereskedelemtámogatási 
munkacsoport tevékenységéről Nietsch Tamás, végül a Választottbírósági munkacsoport 
munkájáról Dr. Kecskés László. A közgyűlés harmadik napirendi pontjaként Nietsch Tamás 
Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoport-vezető „BREXIT gazdálkodói szemszögből” 
címmel tartott előadást. A következő kérdéseket érintette: mit jelent az EU tagjának lenni vám 
szempontból, mit jelent a vámunió, miben különbözik ettől a szabadkereskedelmi megállapodás, 
mi a gond az ír-észak-ír határral vámügyi szempontból, mire és hogyan kell felkészülniük a 
gazdálkodóknak a BREXIT kapcsán. 


