A BKIK Küldöttgyűlésének 2015. évi határozatai
LVIII. Küldöttgyűlés (2015. május 28.)
1. Napirendi pont
Javaslat a BKIK Alapszabálya módosítására;
1./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése megvitatta és – egyhangúlag
– elfogadta a BKIK Alapszabályának módosítását.
2.
Napirendi pont
Beszámoló a BKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről;
2./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és – egyhangúlag
– elfogadta a BKIK 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját.
3.
Napirendi pont
Beszámoló a BKIK 2014. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye a
2014. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg jóváhagyására;
3./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
1. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a
mérleget.
2. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara törekszik arra, hogy elsődlegesen saját tagjaitól
vásároljon termékeket és szolgáltatásokat, figyelembe véve a legjobb ajánlatra való
törekvést és az összeférhetetlenségeket, kivételt képeznek ez alól a törvényi szabályozás alá
eső esetek (pl., közbeszerzés). A részletszabályok kidolgozására felhatalmazta a Főtitkár urat
és az Elnökséget. (Szavazati arány: egy tartózkodás mellett)
4.
Napirendi pont
Beszámoló a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2014. évi tevékenységéről;
4./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és – 1 tartózkodás
mellett – elfogadta a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
5.
Napirendi pont
Beszámoló a BKIK Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről;
5./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és – 1 tartózkodás
mellett – elfogadta a BKIK Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
6.
Napirendi pont
Javaslat a BKIK Oktatási-, és Szolgáltató Nonprofit Kft összevonására;
6./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat

A BKIK LVIII. Küldöttgyűlése megvitatta, és – egyhangúlag – elfogadta az Oktatási és a Szolgáltató
Nonprofit Kft. összevonására vonatkozó előterjesztést.
7.
Napirendi pont
Javaslat a kamarai garanciavállalással kapcsolatos tagdíjkedvezmény nyújtásáról;
7./2015. (V. 28.) Küldöttgyűlési Határozat
A BKIK LVIII. Küldöttgyűlése megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadta a kamarai garanciavállalással
kapcsolatos tagdíjkedvezmény nyújtására vonatkozó előterjesztést, mely szerint kizárólag az idei
évben új önkéntes tagként belépő vállalkozások, amelyek képzőhelyként vállalják, hogy bizonyos
számú tanulót foglalkoztatnak és az ehhez szükséges feltételeknek megfelelnek,
tagdíjkedvezményben részesülhetnek.
A vállalkozások az általuk foglalkoztatni vállalt tanulók száma szerint részesülhetnek a
tagdíjkedvezményben, melynek maximális mértéke 50% lehet és kizárólag olyan vállalkozás részére
adható, amely egyébként az alaptagdíjnál magasabb összegű tagdíj fizetésére lenne kötelezve.
A kedvezmény mértékéről való döntés a Főtitkár hatásköre.

LX. Küldöttgyűlés (2015. december 17.)
1. Napirendi pont
Javaslat a BKIK Alapszabályának módosítására;
8./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LX. Küldöttgyűlése – 79 igen és 2 ellenszavazat mellett
– elfogadta a BKIK Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:
1. számú módosító javaslat
„21.5. Új szakmai osztály – tagozaton, illetve választási osztályon belül – a választási ciklus
közben megalakítható, a tevékenységhez tartozó illetékes tagozatnál. A megalakuló
szakmai osztály legkisebb létszáma 10 fő. A megalakulást követő első ülésén a BKIK
Elnöksége határozatot hoz az új szakmai osztály megalakulásának engedélyezéséről.
Az új szakmai osztály létrejötte esetén a tagozat elnöksége jogosult dönteni arról, hogy a
tagozati költségvetési keretből biztosít-e, és ha igen, milyen nagyságrendben, az
új szakmai osztály részére működési forrásokat.”
2.

számú módosító javaslat

„20.2. A tagozat a legmagasabb szintű döntéshozó fórumán a kamara hozzá tartozó tagjai közül
önálló képviselő szerv(ek)et választ és saját szervezeti és működési szabályzatot fogad el. A tagozat
SzMSz-ében az Alapszabályban rögzített elveknek megfelelően szabályozni kell a tagozati választási,
valamint az időközi visszahívási folyamatot is.
A tagozati tisztségviselők megválasztása során a tagozat elnöke mellett kötelező egy
elnökhelyettest is megválasztani, aki az elnök, tartós távolléte vagy átmeneti akadályoztatása
esetén Őt teljes jogkörrel helyettesíti.
A tagozatot elnöke, illetve elnökhelyettese képviseli.
A tagozat elnöke ellenjegyzi a tagozathoz tartozó osztályok százezer forintot meghaladó pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló döntéseit.
A tagozatban végzett kiemelkedő kamarai munka elismeréseként – a tagozat elnökségének

javaslatára – a BKIK elnöke visszavonásig szóló időtartamra, „tiszteletbeli tagozati elnök” címet
adományozhat.
Az egyes tagozatok működésének forrásairól jelen Alapszabály IX. Fejezete rendelkezik.”
3.
számú módosító javaslat
„23.3. Az Elnökség tagjainak száma 22 fő. Az Elnökségnek tagja az elnök, a két általános alelnök,
valamint a négy tagozat területéről zárt lista alapján megválasztott egy-egy kamarai alelnök.
Elnökségi tagságra kell jelölni a Tagcsoport Elnökök Kollégiuma által választott egy tagcsoportelnököt. A fennmaradó helyekre – a tagozatok által jelölt személyek közül a Küldöttgyűlés a
tagozatok gazdasági súlyának megfelelő számban, a 18. pontban rögzített szabály figyelembe
vételével, tagozatonként, zárt listáról választ tagokat, azzal hogy az Ipari- , a Kereskedelmi – és a
Gazdasági Szolgáltató Tagozatok által választott elnökségi tagok közül tagozatonként legalább
egy, maximális tagdíjat fizető kamarai tag képviselőjét kell megválasztani. Amennyiben az
Elnökség tagjainak a száma az előzőekben meghatározottnak a 2/3-a alá csökken, továbbá ha
valamely tagozat képviseleti aránya 50 százalékot meghaladó mértékben csökken, és nincs a
megüresedett helyek betöltésére megválasztott póttag, a Küldöttgyűlést újabb elnökségi tagok
választása céljából három hónapon belül össze kell hívni. Új tag időközi megválasztásakor is
alkalmazni kell az e pontban feltüntetett szabályokat. A testület létszámát az Alapszabályban kell
meghatározni, és választási ciklusonként lehet módosítani.”
4.
számú módosító javaslat
„13.2. Tagság létesítésére irányuló belépési nyilatkozatot bármely magyarországi székhellyel,
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet benyújthat a BKIK-hoz. A belépési nyilatkozatban a
gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy ismeri és önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a BKIK
Alapszabályában és egyéb önkormányzati szabályzataiban rögzített jogokat és kötelezettségeket.
A tagjegyzékbe történő bejegyzést a kamara, a tagdíj befizetését és (előző évi árbevétellel nem
rendelkező újonnan alakult vállalkozások kivételével) az adatközlő megadását, és az esetleges
hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítését követően köteles teljesíteni. Az ügyintézési határidő a
kérelem beérkezésétől számított 30 naptári nap.
5.
számú módosító javaslat
21.4. Amennyiben a tagozati SzMSz nem szabályozza, akkor az osztály által elfogadásra kerülő SzMSzben rendelkezni kell az osztály vezetőségének megválasztásáról, valamint a jelen Alapszabály
tartalmának figyelembevételével az időközi visszahívási folyamatról, és a tagok helyzetéről,
besorolásáról abban az esetben, ha az osztályhoz tartozó taglétszám 10 tag alá csökken.
Az Alapszabály jelenlegi 21.4. szerint „az osztály által elfogadásra kerülő SzMSz-ben rendelkezni kell
az osztály vezetőségének megválasztásáról, valamint a jelen Alapszabály tartalmának
figyelembevételével az időközi visszahívási folyamatról, és a tagok helyzetéről, besorolásáról abban
az esetben, ha az osztályhoz tartozó taglétszám 10 tag alá csökken.„
6.
számú módosító javaslat
22.7. A tagcsoport jogosult a BKIK adott kerületében székhellyel, telephellyel rendelkező, a nem
budapesti székhelyű tagvállalkozás esetén az adott kerületet választott tagjai közül
elnök, elnökhelyettes és vele együtt legalább 3 tagú elnökség megválasztására.
A tagcsoportok egységes SzMSz-ét az Elnökség jóváhagyásával a Kollégium állapítja meg, amely a
tagcsoportok által – a törvényekben és más a kamarák számára előírt feladatok közül – ellátandó
feladatokat.
A tagcsoport elnökének, elnökhelyettesének, elnökségének, valamint a Kollégium elnökének
megválasztásának módját és a visszahívási feltételeket az egységes tagcsoport SzMSz-ben kell
szabályozni. Az időközi visszahívás esetében követni kell a VIII. Fejezetben rögzített elveket.

Az SzMSz-be bármely kamarai tag betekinthet.
Abban az esetben, ha a vállalkozók együttes és közös érdekeinek érvényesítése során a Kamarát a
kerületi közigazgatási önkormányzat testületében, bizottságaiban, illetve más kerületi illetékességű
közigazgatási szerv (hatóság) előtt a tagcsoport képviseli, működése nem lehet ellentétes a Gktv., az
Alapszabály, a BKIK más önkormányzati szabályzatai, a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozataival.
Amennyiben működése a felsorolt jogszabályokba, szabályzatokba, illetve határozatokba ütközik, az
Elnökség a kerületi tagcsoport működésének felfüggesztéséről és egyidejűleg a tagcsoport
összehívásáról határoz. Amennyiben a szabályszerű működés másképpen nem állítható helyre, az
Elnökség az adott tagcsoport megszüntetéséről határoz.
2.
Napirendi pont
A tagozati javaslatok alapján a BKIK választási osztályszerkezete módosításának jóváhagyása;
9./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LX. Küldöttgyűlése – egyhangúlag – elfogadta a BKIK új
választási osztályszerkezetéről szóló előterjesztést.
Osztály Osztály neve

Tagozat

01

Ipar és ipari kutatás-tervezés, szolgáltatás Osztály

Ipari

02

Építőipar, építőipari kutatás-tervezés, építőipari szolgáltatás Osztály

Ipari

03

Kereskedelem és kereskedelmi szolgáltatások Osztály

Kereskedelmi

04

Kiskereskedelem és Vendéglátás Osztály

Kereskedelmi

05

Turizmus, szállodai-, szálláshelyi- szabadidő-szolgáltatás, vendéglátás
Osztály
Kereskedelmi

06

Közlekedés, szállítás, szállítmányozás Osztály

Ipari

07

Hírközlés, informatika Osztály

Ipari

08

Közüzemek, közszolgáltatások Osztály

Ipari

09

Banki, biztosítási Osztály

Kereskedelmi

11

Építő – Kisipari Osztály

Kézműipari

12

Épületgépészeti Osztály

Kézműipari

13

Elektromosipari Osztály

Kézműipari

15

Jármű és Fémipari Osztály

Kézműipari

16

Személyi Szolgáltatás Osztály

Kézműipari

17

Egészségügyi Szolgáltatás Osztály

Kézműipari

18

Ruha-, Textil-, Bőripari és Művészi Kézműves Osztály

Kézműipari

20

Tanácsadó Osztály (TANOSZT)

GSZT

21

Marketing és Kommunikációs Osztály

GSZT

22

Fordító és Tolmács Osztály

GSZT

23

Ingatlanforgalmazás, -hasznosítás és -vagyonkezelés Osztály

GSZT

24

Oktatás és Szakképzési Osztály

GSZT

25

Gazdasági Tevékenységet Segítő Szolgáltatások Osztály

GSZT

26

Számviteli- , adótanácsadói-, könyvelői-, könyvvizsgáló Osztály

GSZT

27

Mediációs és Jogi koordinációs Osztály

GSZT

28

Általános Pénzügyi Szolgáltatás Osztály

GSZT

29

Humán Szolgáltatások (HR) Osztály

GSZT

3.
Napirendi pont
Javaslat a BKIK 2016. évi szakmai programjára;
10./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LX. Küldöttgyűlése – egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2016.
évi szakmai programjára tett javaslatot.
4.
Napirendi pont
Javaslat a BKIK 2016. évi gazdálkodására, költségvetésére;
11./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LX. Küldöttgyűlése megvitatta és – egyhangúlag – elfogadta
a BKIK 2016. évi gazdálkodására és költségvetésére vonatkozó javaslatot.
5.
Napirendi pont
Javaslat a BKIK 2016. évi tisztújító választások előkészítésével kapcsolatos feladatokra;
12./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A BKIK LX. Küldöttgyűlése a BKIK 2016. évi tisztújító választásokkal összefüggő feladatainak
előterjesztését megvitatta, és elfogadta:
1. A 2016. I. félévi BKIK választások ütemezésének tervezetét, azzal, hogy a Küldöttgyűlés
felhatalmazza a Választási Bizottságot, hogy a választási névjegyzék rendelkezésre állását
követően hozzon határozatot a pontos, dátum szerinti menetrendről, továbbá a gazdasági

súly ismeretében a küldöttek számának tagozati megoszlásáról. (Szavazati arány: látható
többség, egy tartózkodás)
2. A Választási és a Küldöttgyűlési Bizottságok feladatainak meghatározását és személyi
összetételét, a Választási Iroda létszámát.
(Választási Bizottság esetében a szavazati arány: 64 igen, 5 tartózkodás,
Jelölő Bizottság esetében a szavazati arány: 67 igen, 1 ellenszavazat 1 tartózkodás
Mandátumvizsgáló Bizottság esetében a szavazati arány: 64 igen, 2 ellenszavazat 3
tartózkodás
Szavazatszámláló Bizottság esetében a szavazati arány: 68 igen, 1 tartózkodás)
3.
A mellékletként beterjesztett BKIK tagsággal nem rendelkező fővárosi vállalkozások
tevékenység szerinti TEÁOR számok alapján a kamarai választási osztályokba történő besorolásáról
szóló javaslatot, azzal a módosítással, hogy a IX. Banki, Biztosítási Osztály helyett, a XXVIII. Általános
Pénzügyi Szolgáltatás Osztályba kerüljenek besorolásra az alábbi tevékenységek:


6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés



6713 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység



6720
Biztosítást,
nyugdíjalapot
(Szavazati arány: 68 igen, 1 tartózkodás)

kiegészítő

tevékenység

6.
Napirendi pont
Javaslat a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány Alapító okiratának módosítására;
13./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A BKIK LX. Küldöttgyűlése megvitatta, és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Vállalkozók a Kultúráért
Alapítvány Alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és felhatalmazza a BKIK
elnökét a módosítás kezdeményezésére.
7.
Napirendi pont (Egyebek)
Javaslat a BKIK tulajdonszerzésére a Magyar Cégértékelő Nonprofit Kft-ben
14./2015. (XII. 17.) Küldöttgyűlési Határozat
A BKIK LX. Küldöttgyűlése megtárgyalta és – egyhangúlag – támogatta a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara tulajdonszerzését a Magyar Cégértékelő Nonprofit Kft-ben, és felhatalmazta az Elnököt
arra, hogy az Üzletrész átruházási szerződést a BKIK képviseletében aláírja.

