A BKIK Elnökségének 2011. évi határozatai
A BKIK Elnökségének 2011. november 29-ei ülésén hozott
HATÁROZATAI

I.

BKIK XLVII. Küldöttgyűlése;

1. napirendi pont

Javaslat az XLVII. Küldöttgyűlés időpontjára, napirendjére;
45./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége a BKIK XLVII. Küldöttgyűlésének összehívására, napirendjére
és levezetésére vonatkozó javaslatot – egyhangúlag –elfogadta.
2. napirendi pont

Javaslat a BKIK Alapszabálya 48. pontjának módosítására;
46./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolja a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének az Alapszabály 48.2. pontjának módosítását, valamint
felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével
dolgozza ki a Küldöttgyűlésre a tagdíj mértékének módosítására vonatkozó
javaslatot.
3. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2011. évi költségvetésének módosítására
47./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének a 2011. évi költségvetés módosítását, az
előterjesztésben megfogalmazottak szerint.
4. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2012. évi szakmai programjára;
48./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének a BKIK 2012. évi szakmai programjára vonatkozó
előterjesztést.

5. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2012. évi gazdálkodására, költségvetésére;
49./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének a BKIK 2012. évi gazdálkodásra és költségvetésre tett
javaslatot.
II. napirendi pont

Beszámoló a BKIK tagépítési és tagdíjmunkájáról; Javaslat a 2010. évre vonatkozó
tagdíjfizetési kötelezettséget felhívások ellenére elmulasztókkal szemben
érvényesítendő szankciókra;
50./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK tagépítési és
tagdíjmunkájáról készült tájékoztatót;
A BKIK Elnöksége megbízza a Főtitkárt, hogy az ASZ 48. pontja módosításán belül
a 2012. évi kamarai tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot dolgozza ki és terjessze
elő a XLVII. Küldöttgyűlésen.
III. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
51./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés
határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb
eseményekről szóló jelentést.
IV. napirendi pont (Egyebek)

1.

Javaslat a BKIK és az FIVOSZ-szal kötendő együttműködési megállapodásra;

52./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadtaa Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége között
kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza a
Főtitkárt.

2. Elnökségi jóváhagyás, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottságba delegálásról;
53./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Rabbati Kereskedelmi és Iparkamara Kamara
között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza az
Elnököt.
3. Javaslat a BKIK és a Qingdao chamber of commerce of confucian Merchants
(People’s Republic of China) között kötendő együttműködési megállapodásra;
54./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Qingdao chamber of commerce of confucian
Merchants (People’s Republic of China) között kötendő együttműködési
megállapodást, és annak aláírásával megbízza dr. Kiss Zoltán általános alelnököt.
4. A BKIK és a HOHHOT FEDERATION OF INDUSTRY AND
COMMERCE(People’s Republic of China) között kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyása;
55./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a HOHHOT FEDERATION OF INDUSTRY AND
COMMERCE (People’s Republic of China) között kötött együttműködési
megállapodást.
5. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Ipargazdasági Kutató és
Tanácsadó Kft. között kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása;
56./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. között
kötött együttműködési megállapodást.

6.
Javaslat a BKIK belépésére a „Kárpátia” Magyar-Román Kereskedelmi és
Iparkamarába;
57./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –támogatta a BKIK belépését a
„Kárpátia”
Magyar-Román
Kereskedelmi
és
Iparkamarába.
Annak
lebonyolításával megbízta az Elnököt és a Főtitkárt.
Az Elnökség következő ülését 2012. januárjában tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök
ő

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyvvezet

A BKIK Elnökségének 2011. szeptember 13-ai ülésén hozott
HATÁROZATAI
1. napirendi pont

Javaslat a BKIK 161. évi Ünnepi Küldöttgyűlésének időpontjára, helyszínére és
napirendjére;
29./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége a BKIK XLVI. (Ünnepi) Küldöttgyűlésének összehívására,
napirendjére és levezetésére vonatkozó javaslatot – egyhangúlag –elfogadta.
2. napirendi pont

Javaslat a Kamarai Napok díszünnepségén kitüntetendők személyére;
30./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a Kamarai Napok díszünnepségén kitüntetendő
személyekre tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy BKIK emlékplakett
kitüntetésre Lowescher Vilmos urat is felterjesztik.

3. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és
Önkormányzat 2011. évi együttműködéséről;

Iparkamara

és

a

Fővárosi

31./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővárosi Önkormányzat 2011. I. félévi
együttműködéséről szóló tájékoztatót.
4. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK 2011. évi oktatási tevékenységéről, tekintettel a kamarai
hatáskörök bővülése miatt megnövekedett oktatási feladatokra;
32./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi oktatási tevékenységéről szóló tájékoztatót.
5. napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2011. egy féléves gazdálkodásáról;
Szatmáry Kristóf elnöktájékoztatást adott törvénymódosítás jelenlegi állásáról és
hangsúlyozta, hogy a BKIK-nak október végére több gazdálkodási koncepcióval
kell rendelkezni a következő eshetőségekkel számolva:
1.
Kötelező tagsággal rendelkező kamara esetén megbecsülhető, hogy kb.
mennyi lenne a forrás. Fontos, hogy ne költekező, hanem visszafogott, szolgáltató
kamara legyünk, még ebben az esetben is.
2.
Ha nem lesz kötelező a tagság, akkor jelentős strukturális átalakításra lesz
szükség.
3.
A BKIK és a Budapesti Agrárkamara összevonása esetére is ki kell dolgozni
egy gazdálkodási terv változatot.
33./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel együtt –
egyhangúlag –elfogadta, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2011. I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

6. napirendi pont

Javaslat a BKIK nemzetközi stratégiájának módosítására;
34./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadja a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi stratégiájának módosítására tett
javaslatot, valamint a World Chambers Network – World Chamber Trust – bizalmi
hálózathoz történő csatlakozáshoz tett javaslatot.
7. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK 2011. évi pályázati tevékenységéről;
35./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara 2011. I. féléves pályázati tevékenységéről szóló
beszámolót, valamint a BKIK Elnöksége elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a
2011. augusztus 10-én a Magyar Közlöny 94. számában közétett 1272/2011.
(VIII.10.) Korm. határozat az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia
keretében első ütemben indítandó magyar projektek sorában a BKIK a DCCA által
kezdeményezett három projekt (A „Szegedi Folyamat” továbbfejlesztése a Duna
Stratégia keretei között, a Duális szakképzés a régióban – Szakképzési Klaszter
létrehozása, és a Kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és
növelése, terjeszkedésének segítése a Duna menti régióban) előkészítésében és
megvalósításában részt vesz.
8. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
36./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés
határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb
eseményekről szóló jelentést.
9. napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a BKIK és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség között kötendő együttműködési megállapodásra;

37./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a (INNOREG) Közép-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület között kötendő együttműködési
megállapodást, és annak aláírásával megbízza a Főtitkárt.
2. Javaslat a BKIK és a Rabati (Marokkó) Kereskedelmi és Iparkamara között
kötendő együttműködési megállapodásra;
38./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Rabbati Kereskedelmi és Iparkamara Kamara
között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza az
Elnököt.
3. Javaslat a BKIK és a Tomori Pál Főiskola között kötendő együttműködési
megállapodásra;
39./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Tomori Pál Főiskola között kötendő
együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza a Főtitkárt.
4. Javaslat a BKIK és Fővárosi Közterület Felügyelet között kötendő
együttműködési megállapodásra;
40./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővárosi Közterület-felügyelet között kötendő
együttműködési megállapodást a szóbeli kiegészítéssel, és annak aláírásával
megbízza a Főtitkárt.
5. Javaslat a BKIK és a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara
között kötendő együttműködési megállapodásra;
41./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat
A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadtaa Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági

Kamara között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával
megbízza a Főtitkárt.

6.

Javaslat „Üzleti Etikai Díj-2011.” díj jelölésre;

42./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és az Universitas céget jelöli az Üzleti Etikai
Díjra 2011-ben.
7. Javaslat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kftvel kötendő együttműködési megállapodásra;
43./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft között kötendő együttműködési megállapodást, és annak
aláírásával megbízta a Főtitkárt.
8.

Javaslat a Pro Turismo díjra;

44./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat
A BKIK Elnöksége egyhangú szavazással Szatmáryné Jähl Angéla asszonyt, az V.
Turizmus Vendéglátás osztály elnökét javasolta a Pro Turismo díjra jelölni.
Az Elnökség következő ülését a munkaterv szerint 2011. november 22-én tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyvvezető

A BKIK Elnökségének 2011. április 26-ai ülésén hozott
HATÁROZATAI
I. napirendi pont
A BKIK XLV. Küldöttgyűlése (2011. május 17. 14.00 óra) napirendi pontjainak
elfogadása;
17./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK XLV. Küldöttgyűlése (2011. május 17.) napirendi
pontjaira, és időpontjára tett javaslatot.
2. Beszámoló a BKIK 2010 évi tevékenységéről;
18./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadásra javasolja a XLV. Küldöttgyűlésnek a BKIK 2010. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót.
3. Beszámoló a BKIK 2010. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a
könyvvizsgáló véleményezése a 2010. évi mérlegbeszámolóról, javaslat a
beszámoló és mérleg jóváhagyására;
19./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli
kiegészítésekkel együtt – egyhangúlag –elfogadásra javasolja a XLV.
Küldöttgyűlésnek a BKIK 2010. évi gazdálkodásárólszóló beszámolót, a 2010. évi
mérlegbeszámolót és a mérleget.
II. napirendi pont

Javaslat az Enterprise Europe Network konzorciumban való részvételre;
Az Elnökség levette a napirendről.

III. napirendi pont

Javaslat a BKIK részvételére a Forrásenergetikai és Épülettechnológiai
Klaszterben;
20./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a Forrásenergetikai és Épülettechnológiai Klaszterben
való BKIK részvételre tett javaslatot.
IV. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
21./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta
történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről szóló jelentést.
V. napirendi pont(Egyebek)

1. Javaslat a BKIK és a Dept-Invest Kft között kötendő együttműködési
megállapodásra;
22./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –támogatja a Debt-Invest Zrt.és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara között kötendő együttműködési megállapodás aláírását, és azzal
megbízza a Főtitkárt.
Az Elnökség következő ülését 2010. június közepén tartja. Az időpont még
pontosodik.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf sk.

Szilágyi Róbertné sk.

elnök

jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2011. március 08-ai ülésén hozott
HATÁROZATAI
1. napirendi pont

A kamarai oktatási, képzési feladatok áttekintése;
A napirend tájékoztató jellege miatt határozathozatalra nem került sor.
2. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Békéltető Testület működéséről; Aktuális helyzetéről;
A napirend tájékoztató jellege miatt határozathozatalra nem került sor.
3. napirendi pont

Javaslat a BKIK Szolgáltató nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére;

10./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK Szolgáltató nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervére
tett javaslatot.
4. napirendi pont

Javaslat a Kft. a BKIK Oktatási nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére;
11./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK Oktatási nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervére tett
javaslatot.
5. napirendi pont

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ 2011. évi üzleti
tervére;
12./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ 2011. évi üzleti tervére tett javaslatot.

6. napirendi pont

Javaslat a BKIK Kereskedelmi Tagozatánál és egyes Tagcsoportjainál szükséges
időközi választás lebonyolításának rendjére, és a Választási Bizottság tagjainak
személyére, illetve az időközi választás elhalasztására;
13./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta az előterjesztésbe foglaltakat, és – egyhangúlag –
úgy határozott, hogy az időközi választások lebonyolítását most nem javasolja,
tekintettel arra, hogy a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló kamarai
törvényjavaslat szerint az új kamarai törvény hatálybalépésének időpontja 2011.
július 1., melynek következtében folyó év őszén egyébként is tisztújító választás
lebonyolítása válik szükségessé a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában.
7. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara számviteli politikájának
módosításáról;
14./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette a 2010. évi
közvetlenül levonható áfa, ill., az arányosítás révén levonható áfa
visszaigénylésére vonatkozó tájékoztatót.
8. napirendi pont

Tájékoztatás a mobilparkolás és a mobilinternet használatát szabályozó főtitkári
utasításról;
15./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette a
mobilparkolás és a mobilinternet használatát szabályozó főtitkári utasításról szóló
tájékoztatót.
9. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
Hozzászólás, határozathozatal nem volt a napirendi pont kapcsán.

10. napirendi pont (Egyebek)

1.
Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési
megállapodására;
2.
Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Iparfejlesztési
Közalapítvány (IFKA) együttműködési megállapodására;
16./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

1. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége között kötendő együttműködési megállapodást.
2. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –támogatta az Iparfejlesztési
Közalapítvány és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara között kötendő
együttműködési megállapodás aláírását, és azzal megbízza a Főtitkárt.
Az Elnökség következő ülését 2010. április 26-án tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyvvezető

A BKIK Elnökségének 2011. február 01-jei ülésén hozott
HATÁROZATAI
Napirend előtti szavazás:
1./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnökség – egyhangúlag – bizalmat szavazott Szatmáry Kristóf elnök
úrnak az államtitkári és a BKIK elnöki tisztség egyidőben történő betöltésére.
3. napirendi pont

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKIK kereskedelemfejlesztés területére
vonatkozó együttműködésére, különös tekintettel Budapest bevásárló-utca projekt
menedzsmentjére;

2./2011. (II. 1.) Elnökségi Határoz

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag
–elfogadta
a
Fővárosi
Önkormányzat
és
a
BKIK
kereskedelemfejlesztés területére vonatkozó együttműködésre, különös tekintettel
a Budapest bevásárló-utca projekt menedzsmentjére vonatkozó javaslatot.
4. napirendi pont

A BKIK állásfoglalása az üzletek vasárnapi zárva tartásával kapcsolatban;
3./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK elnöksége megtárgyalta és egységes kamarai állásfoglalásként –
egyhangúlag – elfogadta a Kereskedelmi Tagozat szövegszerű javaslatát, a
vasárnapi nyitva tartás szabályozásával kapcsolatban, amely a következő:
„A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – amelynek tagjai többségében kis- és
középvállalkozások – az üzletek vasárnapi nyitva tartásának szabályozási
igényével alapvetően egyetért. Ugyanakkor azt javasolja, hogy a szabályozás, ill.
annak bevezetése a gazdasági helyzet figyelembevételével valósuljon meg.
A kisebbségi vélemény a jelenlegi szabályozás fenntartását támogatja.”
5. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK
tevékenységéről;

Oktatási

nonprofit

Kft

2010.

évi

gazdálkodási

4./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta, a BKIK Oktatási
nonprofit Kft 2010. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatót.
6. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ 2010. évi
gazdálkodási tevékenységéről;
5./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta, a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutató Intézet Kft 2010. évi gazdálkodási tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
7. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ FB tagságában
történt személyi változásról;

6./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette Szatmáry
Kristóf elnök lemondását a BVKI Felügyelő Bizottságának tagságáról, ill. elnöki
posztjáról.
Az Elnökség – egyhangúlag – tudomásul vette, hogy a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutató Intézet Felügyelő Bizottság elnökének dr. Kiss
Zoltánt nevezte ki a BKIK elnöke.
8. napirendi pont

Javaslat a tevékenységüket a 2009. évi CXV. törvény alapján szüneteltető egyéni
vállalkozók tagdíjfizetési kötelezettségének szüneteltetésére;
A hozzászólásokban mind a jogász, mind az elnökségi tagok több problémát is
felvetettek, ezért az Elnökség 2 ellenszavazattal levette napirendről az

előterjesztést, és a Főtitkár hatáskörébe utalja a kérelmek egyedi elbírálását.
Szatmáry Kristóf elnöka szavazás után javasolta, hogy erről a kérdésről a
Küldöttgyűlés döntsön majd.
9. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
Hozzászólás, határozathozatal nem volt a napirendi pont kapcsán.
10. napirendi pont (Egyebek)

1. Tájékoztató a BKIK és a Külügyminisztérium között kötött együttműködési
megállapodásról;
2. Tájékoztató a BKIK és az Utazásinfo.hu Kft. között kötött együttműködési
megállapodásról;
7./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette mind a
BKIK-Külügyminisztérium, mind a BKIK-Utazásinfo.hu Kft között kötött
együttműködési megállapodást.
3. Javaslat a BKIK és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány között
kötendő együttműködési megállapodásra;
Az ügyrendi javaslatot
napirendről a témát.

az

Elnökség

egyhangúlag

elfogadta,

és levették

4. Javaslat a BKIK és a Magyar Közbeszerzési Intézet között kötendő
együttműködési megállapodásra;

8./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – 1 tartózkodás mellett –elfogadja a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Közbeszerzési Intézet
között kötendő együttműködési megállapodást.
Az Elnökség felkérte a BKIK Főtitkárát, hogy a következő vagy azt követő
elnökségi ülésre készítsen előterjesztést a közbeszerzések kezelésének BKIK-ban
intézményesített rendszerére, ide értve annak a pénzügyi vonatkozások
kidolgozását is, valamint, hogy mely területeken lehet a kamara szakmai
osztályait bevonni a tevékenységbe.
5. Javaslat elnökségi tanácsadó megbízatására;
9./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

Az Elnökség – egyhangúlag –támogatta, hogy Dr. Hári Csaba úr, mint a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének tanácsadója 2011. március 1-jétől
kapjon megbízást a BKIK Elnökségétől a folyamatban lévő nemzetközi ügyek,
kiemelten a soros EU elnökség, valamint a Duna Stratégia témákban.
Az Elnökség következő ülését 2010. március 8-án tartja.
(A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagok, valamint a helyszínen
kiosztott egyéb anyagok a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletét képezik.)
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2011. június 21-ei ülésén hozott
HATÁROZATAI

1. napirendi pont

A BKIK 2011. I. negyedévi gazdálkodásának értékelése;
23./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2011. I. negyedévi gazdálkodásának értékelését.
2. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Választottbírósági Tagozat (BVT) megalakulása óta
végzett tevékenységéről;
24./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A BKIK elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapesti
Választottbírósági Tagozat megalakulása óta végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót.
3. napirendi pont

Tájékoztató
a
Duna-menti
Kereskedelmi
tevékenységéről, valamint a Duna Stratégiáról;

Kamarák

Szövetségének

25./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a Duna-menti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének
tevékenységéről, valamint a Duna Stratégiáról szóló tájékoztatót.
4. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2011. évi Kamarai Napok programjára; (Mellékelve! 31/E/2011.)
26./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2011. évi Kamarai Napok programjára tett
javaslatot.

5. napirendi pont

Javaslat a BKIK Küldöttgyűlése és Elnöksége 2011. II. félévi munkatervének
elfogadására
27./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a BKIK Küldöttgyűlésének és Elnökségének 2011. II.
félévi munkatervére tett javaslatot.
6. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
28./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés
határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb
eseményekről szóló jelentést.

A BKIK Elnökségének 2011. november 29-ei ülésén hozott
HATÁROZATAI

I. BKIK XLVII. Küldöttgyűlése;
1. napirendi pont

Javaslat az XLVII. Küldöttgyűlés időpontjára, napirendjére
45./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége a BKIK XLVII. Küldöttgyűlésének összehívására, napirendjére
és levezetésére vonatkozó javaslatot – egyhangúlag –elfogadta.
2. napirendi pont

Javaslat a BKIK Alapszabálya 48. pontjának módosítására;
46./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolja a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének az Alapszabály 48.2. pontjának módosítását, valamint
felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével
dolgozza ki a Küldöttgyűlésre a tagdíj mértékének módosítására vonatkozó
javaslatot.

3. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2011. évi költségvetésének módosítására
47./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének a 2011. évi költségvetés módosítását, az
előterjesztésben megfogalmazottak szerint.
4. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2012. évi szakmai programjára;
48./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének a BKIK 2012. évi szakmai programjára vonatkozó
előterjesztést.
5. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2012. évi gazdálkodására, költségvetésére;
49./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK
XLVII. Küldöttgyűlésének a BKIK 2012. évi gazdálkodásra és költségvetésre tett
javaslatot.
II. napirendi pont

Beszámoló a BKIK tagépítési és tagdíjmunkájáról; Javaslat a 2010. évre vonatkozó
tagdíjfizetési kötelezettséget felhívások ellenére elmulasztókkal szemben
érvényesítendő szankciókra;
50./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK tagépítési és
tagdíjmunkájáról készült tájékoztatót;
A BKIK Elnöksége megbízza a Főtitkárt, hogy az ASZ 48. pontja módosításán belül
a 2012. évi kamarai tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot dolgozza ki és terjessze
elő a XLVII. Küldöttgyűlésen.
III. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;

51./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés
határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb
eseményekről szóló jelentést.
IV. napirendi pont (Egyebek)

1.

Javaslat a BKIK és az FIVOSZ-szal kötendő együttműködési megállapodásra;

52./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadtaa Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége között
kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza a
Főtitkárt.
2. Elnökségi jóváhagyás, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottságba delegálásról;
53./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Rabbati Kereskedelmi és Iparkamara Kamara
között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza az
Elnököt.
3. Javaslat a BKIK és a Qingdao chamber of commerce of confucian Merchants
(People’s Republic of China) között kötendő együttműködési megállapodásra;
54./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Qingdao chamber of commerce of confucian
Merchants (People’s Republic of China) között kötendő együttműködési
megállapodást, és annak aláírásával megbízza dr. Kiss Zoltán általános alelnököt.
4. A BKIK és a HOHHOT FEDERATION OF INDUSTRY AND
COMMERCE(People’s Republic of China) között kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyása;
55./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a HOHHOT FEDERATION OF INDUSTRY AND

COMMERCE (People’s Republic of China) között kötött együttműködési
megállapodást.
5. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Ipargazdasági Kutató és
Tanácsadó Kft. között kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása;
56./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. között
kötött együttműködési megállapodást.
6.
Javaslat a BKIK belépésére a „Kárpátia” Magyar-Román Kereskedelmi és
Iparkamarába;
57./2011. (XI. 29.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag –támogatta a BKIK belépését a
„Kárpátia”
Magyar-Román
Kereskedelmi
és
Iparkamarába.
Annak
lebonyolításával megbízta az Elnököt és a Főtitkárt.
Az Elnökség következő ülését 2012. januárjában tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyvvezető

A BKIK Elnökségének 2011. szeptember 13-ai ülésén hozott
HATÁROZATAI

1. napirendi pont

Javaslat a BKIK 161. évi Ünnepi Küldöttgyűlésének időpontjára, helyszínére és
napirendjére;
29./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége a BKIK XLVI. (Ünnepi) Küldöttgyűlésének összehívására,
napirendjére és levezetésére vonatkozó javaslatot – egyhangúlag –elfogadta.

2. napirendi pont

Javaslat a Kamarai Napok díszünnepségén kitüntetendők személyére;
30./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a Kamarai Napok díszünnepségén kitüntetendő
személyekre tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy BKIK emlékplakett
kitüntetésre Lowescher Vilmos urat is felterjesztik.
3. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és
Önkormányzat 2011. évi együttműködéséről;

Iparkamara

és

a

Fővárosi

31./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővárosi Önkormányzat 2011. I. félévi
együttműködéséről szóló tájékoztatót.
4. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK 2011. évi oktatási tevékenységéről, tekintettel a kamarai
hatáskörök bővülése miatt megnövekedett oktatási feladatokra;
32./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi oktatási tevékenységéről szóló tájékoztatót.
5. napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2011. egy féléves gazdálkodásáról;
Szatmáry Kristóf elnöktájékoztatást adott törvénymódosítás jelenlegi állásáról és
hangsúlyozta, hogy a BKIK-nak október végére több gazdálkodási koncepcióval
kell rendelkezni a következő eshetőségekkel számolva:
1.
Kötelező tagsággal rendelkező kamara esetén megbecsülhető, hogy kb.
mennyi lenne a forrás. Fontos, hogy ne költekező, hanem visszafogott, szolgáltató
kamara legyünk, még ebben az esetben is.
2.
Ha nem lesz kötelező a tagság, akkor jelentős strukturális átalakításra lesz
szükség.
3.
A BKIK és a Budapesti Agrárkamara összevonása esetére is ki kell
dolgozni egy gazdálkodási terv változatot.

33./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel együtt –
egyhangúlag –elfogadta, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2011. I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
6. napirendi pont

Javaslat a BKIK nemzetközi stratégiájának módosítására;
34./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadja a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi stratégiájának módosítására tett
javaslatot, valamint a World Chambers Network – World Chamber Trust – bizalmi
hálózathoz történő csatlakozáshoz tett javaslatot.
7. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK 2011. évi pályázati tevékenységéről;
35./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara 2011. I. féléves pályázati tevékenységéről szóló
beszámolót, valamint a BKIK Elnöksége elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a
2011. augusztus 10-én a Magyar Közlöny 94. számában közétett 1272/2011.
(VIII.10.) Korm. határozat az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia
keretében első ütemben indítandó magyar projektek sorában a BKIK a DCCA által
kezdeményezett három projekt (A „Szegedi Folyamat” továbbfejlesztése a Duna
Stratégia keretei között, a Duális szakképzés a régióban – Szakképzési Klaszter
létrehozása, és a Kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és
növelése, terjeszkedésének segítése a Duna menti régióban) előkészítésében és
megvalósításában részt vesz.
8. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
36./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés
határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb
eseményekről szóló jelentést.

9. napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a BKIK és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség között kötendő együttműködési megállapodásra;
37./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a (INNOREG) Közép-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület között kötendő együttműködési
megállapodást, és annak aláírásával megbízza a Főtitkárt.
2. Javaslat a BKIK és a Rabati (Marokkó) Kereskedelmi és Iparkamara között
kötendő együttműködési megállapodásra;
38./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Rabbati Kereskedelmi és Iparkamara Kamara
között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza az
Elnököt.
3. Javaslat a BKIK és a Tomori Pál Főiskola között kötendő együttműködési
megállapodásra;
39./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Tomori Pál Főiskola között kötendő
együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízza a Főtitkárt.
4. Javaslat a BKIK és Fővárosi Közterület Felügyelet között kötendő
együttműködési megállapodásra;
40./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővárosi Közterület-felügyelet között kötendő
együttműködési megállapodást a szóbeli kiegészítéssel, és annak aláírásával
megbízza a Főtitkárt.

5. Javaslat a BKIK és a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara
között kötendő együttműködési megállapodásra;
41./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat
A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadtaa Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági
Kamara között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával
megbízza a Főtitkárt.

6.

Javaslat „Üzleti Etikai Díj-2011.” díj jelölésre;

42./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és az Universitas céget jelöli az Üzleti Etikai
Díjra 2011-ben.
7. Javaslat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kftvel kötendő együttműködési megállapodásra;
43./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft között kötendő együttműködési megállapodást, és annak
aláírásával megbízta a Főtitkárt.
8.

Javaslat a Pro Turismo díjra;

44./2011. (IX. 13.) Elnökségi Határozat
A BKIK Elnöksége egyhangú szavazással Szatmáryné Jähl Angéla asszonyt, az V.
Turizmus Vendéglátás osztály elnökét javasolta a Pro Turismo díjra jelölni.
Az Elnökség következő ülését a munkaterv szerint 2011. november 22-én tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyvvezető

A BKIK Elnökségének 2011. április 26-ai ülésén hozott
HATÁROZATAI

I. napirendi pont
A BKIK XLV. Küldöttgyűlése (2011. május 17. 14.00 óra) napirendi pontjainak
elfogadása;
17./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK XLV. Küldöttgyűlése (2011. május 17.) napirendi
pontjaira, és időpontjára tett javaslatot.
2. Beszámoló a BKIK 2010 évi tevékenységéről;
18./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadásra javasolja a XLV. Küldöttgyűlésnek a BKIK 2010. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót.
3. Beszámoló a BKIK 2010. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a
könyvvizsgáló véleményezése a 2010. évi mérlegbeszámolóról, javaslat a
beszámoló és mérleg jóváhagyására;
19./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli
kiegészítésekkel együtt – egyhangúlag –elfogadásra javasolja a XLV.
Küldöttgyűlésnek a BKIK 2010. évi gazdálkodásárólszóló beszámolót, a 2010. évi
mérlegbeszámolót és a mérleget.
II. napirendi pont

Javaslat az Enterprise Europe Network konzorciumban való részvételre;
Az Elnökség levette a napirendről.
III. napirendi pont

Javaslat a BKIK részvételére a Forrásenergetikai és Épülettechnológiai
Klaszterben;

20./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a Forrásenergetikai és Épülettechnológiai Klaszterben
való BKIK részvételre tett javaslatot.
IV. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
21./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta
történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről szóló jelentést.
V. napirendi pont(Egyebek)

1. Javaslat a BKIK és a Dept-Invest Kft között kötendő együttműködési
megállapodásra;
22./2011. (IV. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –támogatja a Debt-Invest Zrt.és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara között kötendő együttműködési megállapodás aláírását, és azzal
megbízza a Főtitkárt.
Az Elnökség következő ülését 2010. június közepén tartja. Az időpont még
pontosodik.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf sk.
elnök

Szilágyi Róbertné sk.
jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2011. március 08-ai ülésén hozott
HATÁROZATAI

1. napirendi pont

A kamarai oktatási, képzési feladatok áttekintése;
A napirend tájékoztató jellege miatt határozathozatalra nem került sor.
2. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Békéltető Testület működéséről; Aktuális helyzetéről;
A napirend tájékoztató jellege miatt határozathozatalra nem került sor.
3. napirendi pont

Javaslat a BKIK Szolgáltató nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére;
10./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK Szolgáltató nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervére
tett javaslatot.
4. napirendi pont

Javaslat a Kft. a BKIK Oktatási nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére;
11./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag –elfogadta a BKIK Oktatási nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervére tett
javaslatot.
5. napirendi pont

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ 2011. évi üzleti
tervére;
12./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ 2011. évi üzleti tervére tett javaslatot.

6. napirendi pont

Javaslat a BKIK Kereskedelmi Tagozatánál és egyes Tagcsoportjainál szükséges
időközi választás lebonyolításának rendjére, és a Választási Bizottság tagjainak
személyére, illetve az időközi választás elhalasztására;
13./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta az előterjesztésbe foglaltakat, és – egyhangúlag –
úgy határozott, hogy az időközi választások lebonyolítását most nem javasolja,
tekintettel arra, hogy a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló kamarai
törvényjavaslat szerint az új kamarai törvény hatálybalépésének időpontja 2011.
július 1., melynek következtében folyó év őszén egyébként is tisztújító választás
lebonyolítása válik szükségessé a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában.
7. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara számviteli politikájának
módosításáról;
14./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette a 2010. évi
közvetlenül levonható áfa, ill., az arányosítás révén levonható áfa
visszaigénylésére vonatkozó tájékoztatót.
8. napirendi pont

Tájékoztatás a mobilparkolás és a mobilinternet használatát szabályozó főtitkári
utasításról;
15./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette a
mobilparkolás és a mobilinternet használatát szabályozó főtitkári utasításról szóló
tájékoztatót.
9. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
Hozzászólás, határozathozatal nem volt a napirendi pont kapcsán.

10. napirendi pont (Egyebek)

1.
Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési
megállapodására;
2.
Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Iparfejlesztési
Közalapítvány (IFKA) együttműködési megállapodására;
16./2011. (III. 8.) Elnökségi Határozat

1. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége között kötendő együttműködési megállapodást.
2. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –támogatta az Iparfejlesztési
Közalapítvány és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara között kötendő
együttműködési megállapodás aláírását, és azzal megbízza a Főtitkárt.
Az Elnökség következő ülését 2010. április 26-án tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyvvezető

A BKIK Elnökségének 2011. február 01-jei ülésén hozott
HATÁROZATAI

Napirend előtti szavazás:
1./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnökség – egyhangúlag – bizalmat szavazott Szatmáry Kristóf elnök
úrnak az államtitkári és a BKIK elnöki tisztség egyidőben történő betöltésére.
3. napirendi pont

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKIK kereskedelemfejlesztés területére
vonatkozó együttműködésére, különös tekintettel Budapest bevásárló-utca projekt
menedzsmentjére;

2./2011. (II. 1.) Elnökségi Határoz

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag
–elfogadta
a
Fővárosi
Önkormányzat
és
a
BKIK
kereskedelemfejlesztés területére vonatkozó együttműködésre, különös tekintettel
a Budapest bevásárló-utca projekt menedzsmentjére vonatkozó javaslatot.
4. napirendi pont

A BKIK állásfoglalása az üzletek vasárnapi zárva tartásával kapcsolatban;
3./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK elnöksége megtárgyalta és egységes kamarai állásfoglalásként –
egyhangúlag – elfogadta a Kereskedelmi Tagozat szövegszerű javaslatát, a
vasárnapi nyitva tartás szabályozásával kapcsolatban, amely a következő:
„A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – amelynek tagjai többségében kis- és
középvállalkozások – az üzletek vasárnapi nyitva tartásának szabályozási
igényével alapvetően egyetért. Ugyanakkor azt javasolja, hogy a szabályozás, ill.
annak bevezetése a gazdasági helyzet figyelembevételével valósuljon meg.
A kisebbségi vélemény a jelenlegi szabályozás fenntartását támogatja.”
5. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK
tevékenységéről;

Oktatási

nonprofit

Kft

2010.

évi

gazdálkodási

4./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta, a BKIK Oktatási
nonprofit Kft 2010. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatót.
6. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ 2010. évi
gazdálkodási tevékenységéről;
5./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta, a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutató Intézet Kft 2010. évi gazdálkodási tevékenységéről
szóló tájékoztatót.

7. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ FB tagságában
történt személyi változásról;
6./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette Szatmáry
Kristóf elnök lemondását a BVKI Felügyelő Bizottságának tagságáról, ill. elnöki
posztjáról.
Az Elnökség – egyhangúlag – tudomásul vette, hogy a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutató Intézet Felügyelő Bizottság elnökének dr. Kiss
Zoltánt nevezte ki a BKIK elnöke.
8. napirendi pont

Javaslat a tevékenységüket a 2009. évi CXV. törvény alapján szüneteltető egyéni
vállalkozók tagdíjfizetési kötelezettségének szüneteltetésére;
A hozzászólásokban mind a jogász, mind az elnökségi tagok több problémát is
felvetettek, ezért az Elnökség 2 ellenszavazattal levette napirendről az

előterjesztést, és a Főtitkár hatáskörébe utalja a kérelmek egyedi elbírálását.
Szatmáry Kristóf elnöka szavazás után javasolta, hogy erről a kérdésről a
Küldöttgyűlés döntsön majd.
9. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
Hozzászólás, határozathozatal nem volt a napirendi pont kapcsán.
10. napirendi pont (Egyebek)

1. Tájékoztató a BKIK és a Külügyminisztérium között kötött együttműködési
megállapodásról;
2. Tájékoztató a BKIK és az Utazásinfo.hu Kft. között kötött együttműködési
megállapodásról;
7./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –tudomásul vette mind a
BKIK-Külügyminisztérium, mind a BKIK-Utazásinfo.hu Kft között kötött
együttműködési megállapodást.

3. Javaslat a BKIK és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány között
kötendő együttműködési megállapodásra;
Az ügyrendi javaslatot
napirendről a témát.

az

Elnökség

egyhangúlag

elfogadta,

és levették

4. Javaslat a BKIK és a Magyar Közbeszerzési Intézet között kötendő
együttműködési megállapodásra;
8./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – 1 tartózkodás mellett –elfogadja a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Közbeszerzési Intézet között kötendő
együttműködési megállapodást.
Az Elnökség felkérte a BKIK Főtitkárát, hogy a következő vagy azt követő
elnökségi ülésre készítsen előterjesztést a közbeszerzések kezelésének BKIK-ban
intézményesített rendszerére, ide értve annak a pénzügyi vonatkozások
kidolgozását is, valamint, hogy mely területeken lehet a kamara szakmai
osztályait bevonni a tevékenységbe.
5. Javaslat elnökségi tanácsadó megbízatására;
9./2011. (II. 1.) Elnökségi Határozat

Az Elnökség – egyhangúlag –támogatta, hogy Dr. Hári Csaba úr, mint a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének tanácsadója 2011. március 1-jétől
kapjon megbízást a BKIK Elnökségétől a folyamatban lévő nemzetközi ügyek,
kiemelten a soros EU elnökség, valamint a Duna Stratégia témákban.
Az Elnökség következő ülését 2010. március 8-án tartja.
(A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagok, valamint a helyszínen
kiosztott egyéb anyagok a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletét képezik.)
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2011. június 21-ei ülésén hozott
HATÁROZATAI

1. napirendi pont

A BKIK 2011. I. negyedévi gazdálkodásának értékelése;
23./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2011. I. negyedévi gazdálkodásának értékelését.
2. napirendi pont

Tájékoztató a Budapesti Választottbírósági Tagozat (BVT) megalakulása óta
végzett tevékenységéről;
24./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A BKIK elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapesti
Választottbírósági Tagozat megalakulása óta végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót.
3. napirendi pont

Tájékoztató
a
Duna-menti
Kereskedelmi
tevékenységéről, valamint a Duna Stratégiáról;

Kamarák

Szövetségének

25./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a Duna-menti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének
tevékenységéről, valamint a Duna Stratégiáról szóló tájékoztatót.
4. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2011. évi Kamarai Napok programjára; (Mellékelve! 31/E/2011.)
26./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2011. évi Kamarai Napok programjára tett
javaslatot.

5. napirendi pont

Javaslat a BKIK Küldöttgyűlése és Elnöksége 2011. II. félévi munkatervének
elfogadására
27./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és –
egyhangúlag – elfogadta a BKIK Küldöttgyűlésének és Elnökségének 2011. II.
félévi munkatervére tett javaslatot.
6. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t
érintő jelentősebb eseményekről;
28./2011. (VI. 21.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés
határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb
eseményekről szóló jelentést.
Az Elnökség következő ülését 2011. szeptember 13-án tartja.
Jegyzőkönyv lezárva kmf.
Szatmáry Kristóf sk.
elnök

Szilágyi Róbertné sk.
jegyzőkönyvvezető

