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Határozati javaslat:
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LXIII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadja a BKIK Etikai
Bizottságának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és
Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint a BKIK egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.ben foglalt feladatait. 2015-ben 13 ügy érkezett be, amelyet a bizottság a beszámoló készítéskor már
minden ügy tekintetében lezárt.
A bizottság általában kéthavonta előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2015 évben minden esetben
határozatképes volt. Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. A tagok nagy része jelentős
mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában.
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A bizottság létszámáról és az ügyekről :
A bizottság létszáma 17 fő. A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki,
előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi
szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntéselőkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot. A panaszosokat
igen sokszor visszatartja az eljárási díjfizetési kötelezettség, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal
a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól. Mód van nyomtatványon is
panaszt benyújtani.
A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2015. évben senki nem fordult panasszal, a Gktv. 36.
§.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.
A Bizottság továbbra is fontosnak tartja a szakmai etikai kódexek kérdését, és a korábbi években
megkezdett munkát folytatni kívánja:a BKIK Ingatlan Osztályának felkérésére véleményezte a Bizottság az
Ingatlanközvetítők, Ingatlan értékesítők, Ingatlan értékbecslők, Ingatlanforgalmazók, Társasházkezelők,
Ingatlan- és létesítménygazdálkodók Szakmai Etikai Kódexe tervezetét és a kapcsolódó különös
normarendszereket.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szakmai etikai kódexek elfogadásában kizárólagos hatáskört gyakorló
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elé az MKIK Etikai Bizottsága támogatásával akkor
jut el, illetve akkor kerül elfogadásra a tervezet, ha a szövegezés követi az eddig elfogadott szakmai etikai
kódexek struktúráját, az érintett szakma reprezentatív, a szakmai szervezetek véleményét a kodifikáció
során kikérték, valamint kamarai feladatot érintő szakmáról van szó.
A bizottság finanszírozási kérdései:
A bizottság 2015. évben 4.000.000 Ft keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos
működéshez. Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek
voltak; egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott
segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.
A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok
ülésein. A BKIK országos súlyának elismeréseképpen a BKIK Etikai Bizottsága elnökét – az MKIK Etikai
Bizottsága egyik alelnökévé is megválasztották.
A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

