KAMARAI BIZALOM
Minősítő Testület Személyi összetétele

Elnök
Kerékgyártó Gábor igazgató, a BKIK Gazdaságfejlesztési és Szolgáltatási igazgatóság vezetője. Emellett
17 éve a Budapesti Corvinus Egyetem vállalkozásindítási, vállalkozásfejlesztési oktatója. Kutatási területéhez tartozik többek között a hazai kis- és középvállalkozói szektor és a ﬁatalok vállalkozóvá válását
segítő és gátló tényezők beazonosítása.
Alelnökök
dr. Gergely Gábor közgazdász, a BKIK Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósági tagja.
Jelenleg a BKIK-n belül 26. osztály elnökségének tagja és II. kerület tagcsoport elnökhelyettese. Korábban az Ellenőrző Bizottság elnökhelyetteseként is több évtizedig vett részt a BKIK munkájában. Jelenleg, pénzügyi igazgató és tulajdonos egy pénzügyi vállalkozásban.
Keszthelyi Péter a BKIK Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke. Cége a BPR Europe Kft.
elsősorban vállalatok értékesítésével, vagyonkezeléssel foglalkozik. A BKIK Nemzetközi és Külgazdasági
kabinetjének alelnöke. A hazai kamarai rendszer újraindítása (1990) óta alapító tagként vesz részt a
kamarai munkában és a kamara első főtitkára volt 1994.-ig. Ezt követően több éven keresztül a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi főtitkár helyetteseként is dolgozott. Közel húsz éve a BKIK II
kerületi tagcsoport elnöke.
Dr. Sztranyák József a BKIK Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósági tagja. Cégei közül
az El Cordobes Kft. nagy értékű ingatlanok kezelésével és fenntartásával foglalkozik, míg a SPVAVINGCH S.A. spanyol illetve Latin-Amerikai vállalatok számára nyújt gazdasági tanácsadást, illetve igény
szerint biztosít részleges, vagy teljes körű szolgáltatásokat. A BKIK elnökségi tagja és Gazdasági Szolgáltató Tagozatának elnöke, valamint a XXIII. Ingatlanforgalmazás, - hasznosítás, Ingatlan Vagyonkezelés
Osztály elnöke, Spanyolország, Latin-Amerika és a Karibi térség tanácsosa, a BKIK Budapest XIII. kerületi
Tagcsoportjának elnöke. Tevékenysége a választott testületek által kontrollált.
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Tagok
Bartal László István Villamos Biztonsági Felülvizsgáló egyéni vállalkozó, a BKIK Ellenőrző Bizottság által
jelölt tagja a Minősítő testületnek. A Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagja a BKIK Ellenőrző
Bizottság alelnöke. BKIK XXII. kerületi tagcsoportjának elnöke, a a Kereskedelmi Tagozat tagja. Budafok
– Tétény Iparos KFT. ügyvezető. Jelenleg egy 800 lakásos építkezés elektromos műszaki ellenőre. Elektromos munkák: Felelős Műszaki Vezető. Gépész Műszaki Ellenőr.
Dorogi András a Budapesti Békéltető Testület által jelölt tagja a Minősítő testületnek. Több, mint 50
éve vám és szállítmányozási területen dolgozik, ebből közel húsz évet igazságügyi vámszakértőként is
tevékenykedett. A BKIK alapító tagja és az 1990. évben az újjáalakított kamarának az előkészítésében is
részt vett. Közel harminc évig küldöttként is folyamatosan rész vett a kamara munkájában és annak
vezetőségében is. 2003 óta tagja a Budapesti Békéltető testületnek, mint a kamara delegáltja. Jelenleg
egyéni vállalkozó és Szenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagja.
Földes Sándor egyéni vállalkozó, a BKIK Ipari tagozat által jelölt tagja a Minősítő testületnek. Két diplomás mérnökként vette át az eredetileg építőanyag kereskedelemmel és kivitelezéssel foglalkozó családi
vállalkozás vezetését. Jelenleg már oktatással, pénzügyi befektetéssel és lobbizással valamint tanácsadással foglalkozik. 1983 óta foglalkozik érdekképviselettel és 1994.-től tagja a kamarának. A BKIK elnökségi tagja, és a XXIII. kerületi tagcsoport elnöke, valamint az Ipari tagozat építőipari osztály elnökségének is tagja.
László Sándor autószerelő, a BKIK Kézműipari tagozat által jelölt tagja a Minősítő testületnek. A Szenior
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagja a BKIK Kézműipari tagozatának jelöltjeként a BKIK egyik
alelnöke. Alapító tagja a kamarának, a Jármű és Fémipari osztály elnöke.
Dr. Poór József egyetemi tanár, MTA doktor, Hites Vezetési Tanácsadó (CMC) egyetemi tanár. BKIK
Gazdasági Szolgáltatások tagozat által jelölt tagja a Minősítő testületnek. Elnöke a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara tanácsadó-szolgáltató osztályának. valamint a Humán Szakemberek Országos
Szövetségének (HSZOSZ). Három nemzetközileg ismert tanácsadócégnél dolgozott ügyvezető igazgatóként és szenior tanácsadóként közel két évtizedet. Jelenleg egyéni tanácsadóként dolgozik. Két
évtizede tevékenykedik a kamarai mozgalomban. Egyik kezdeményezője és szervezője a BKIK közreműködésével kétévente megrendezett Országos Tanácsadó konferenciáknak.
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Főszerkesztője a BKIK támogatásával és az Akadémiai Kiadónál immár harmadik alkalommal megjelent, az egész konzultánsi szakma által segített és írt Tanácsadói kézikönyvnek, ami hamarosan megjelenik angol nyelven is. Számos BKIK által támogatott vállalati kutatás kezdeményezője és lebonyolítója.
dr. Szamosi Anita igazgató a BKIK Ügyfélszolgálati és Követeléskezelési Igazgatóságának vezetője.
Feladata a kötelező kamarai regisztráció nyilvántartásának vezetése, ellenőrzése, javítása. A kamarai
hozzájárulás megﬁzetésének ellenőrzését végző, valamint behajtása iránt intézkedő, továbbá az
önkéntes tagok nyilvántartásának vezetését, a tagdíjszámlák kibocsátását végző terület irányítása.
Tamás Miklós egyéni vállalkozó, BKIK elnöki tanácsadó, a BKIK Etikai Bizottság által jelölt tagja a Minősítő testületnek. A BKIK Ipari tagozat, VI. osztály elnökségi tagja. Az Etikai Bizottság tagja. Korábban a
Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetségének elnöke, 2005-2021-ig A City Taxi elnöke. Megszűnésig a
BKIK Taxis Kollégium tagja, majd elnöke.
Tóth Krisztina osztálytitkár a BKIK Kereskedelmi tagozat által jelölt tagja a Minősítő testületnek. 2012
óta a Budapesti Kereskedelmi ér Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának munkatársa, emellett kereskedő mestervizsgával és évtizedes kereskedelem szakmai múlttal rendelkezik. Hosszú idő óta aktív
szereplője - elsősorban az élelmiszer-, kiskereskedelmi ágazatnak, érdekképviseleti tevékenységén
keresztül pedig elkötelezett segítője a hazai KKV-szektorban működő vállalkozásoknak. Napi kapcsolatban áll számos budapesti kisvállalkozóval, jól ismeri az ágazat jellemzőit, illetve nehézségeit. Hivatásának tekinti a családi vállalkozások segítését.
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