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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 2018. évi programjai: 
 
2018. január 12. 
Vám- és kereskedelemtámogatási  munkacsoportülés 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT) munkacsoportjának 
2018. január 12-i ülésének témája az International Chamber of Commerce által megküldött 
Incoterms® 2020 második tervezetével kapcsolatos egyeztetés, a tagvállalatai javaslatok, 
vélemények megvitatása, összesítése volt. A véglegesített magyar javaslatot Nietsch Tamás VKT 
munkacsoport-vezető január 14-én küldte meg a párizsi ICC VKT Bizottságnak. 
 
2018. április 24. 
Banktechnikai munkacsoportülés 
2018. április 24-én az MKIK ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportja 26 fő 
részvételével kibővített ülést tartott. Az eseményen Záhonyi Zoltán, a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetség (FIDIC) Szerződések Bizottságának vezetője a FIDIC szerződések 
előnyeiről, gyakorlati alkalmazásukról és az új szerződésformákban megjelent újdonságokról 
tartott előadást.  
 
2018. június 7. 
Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportjának 2018. 
június 7-i ülésén az INCOTERMS 2020 tervezetével kapcsolatos javaslatokat és észrevételeket 
második körben vitatták meg a munkacsoport tagjai. 
 
2018. október 4. 
Banktechnikai munkacsoportülés 
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportjának őszi ülését 2018. október 4-én 
rendhagyó módon az EXIM-ben tartotta. Az értekezlet első felében az okmányos ügyletekkel és 
garanciákkal kapcsolatos aktualitásokat tekintették át a tagok, és osztották meg egymással 
tapasztalataikat. Ezt követően az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási 
(VKT) munkacsoportja által kezdeményezett, az uniós vámkódex-szel összefüggő „fordítási 
anomáliákat” tárgyalták meg a jelenlévők Nietsch Tamással, a VKT munkacsoport-vezetőjével 
közösen.  
 
 
 
 
 



2018. december 3-5. 
ICC Knowledge Sharing Sessions 
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara új főtitkára által meghirdetett „Unify Project” keretében és 
szellemében 2018. december 3-5. között került megrendezésre az ICC Knowledge Sharing 
Sessions elnevezésű rendezvény Párizsban. Az évente megrendezésre kerülő tájékoztató 
előadássorozat célja, hogy az ICC nemzeti bizottságok számára naprakész információkkal 
szolgáljon az ICC tevekénységét, szolgáltatásait, kiadványait, képzéseit, kezdeményezéseit illetően. 
Idén először az ICC World Chambers Federation General Council tagjait is meghívták a 
rendezvénysorozatra, melyen az MKIK képviseletében Baki Magdolna, az MKIK ICC Magyar 
Tagozatának titkára vett részt. 
 


