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A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara új se- „szolgáltató” szervezet: egy olyan kamara, amely
bességre kapcsolt és felveszi a versenyt felgyor- felkutatja és célzottan az érintettekhez juttatja el
sult világunk kihívásaival. Ígéretek és programok a nekik szóló pályázatokat, képes fejleszteni taghelyett mostantól valódi reformok következnek. sága általános vállalkozói és jogi ismereteit, ahová
Célunk, hogy az ország legnagyobb területi kama- adózási és számviteli tanácsért, mentorálásért lerája több ezer önkéntes tagjának és több százezer het fordulni, és amelynek segítségével a budapesti
regisztrált vállalkozásának már rövid időn belül is vállalkozások nemzetközi projektek megvalósítáolyan – valóban hasznos – szolgáltatásokat nyújt- sában is részt vehetnek.
son, amelyek érdemi és hatékony segítséget jelentenek számukra.

Ezeknek a céloknak az elérésén dolgozunk
munkatársaimmal: megújítottuk arculatunkat, online felületeinket informatívvá és könnyen hasz-

INFORMÁCIÓ. ÉRDEKKÉPVISELET.

nálhatóvá tettük, a vállalkozók igényeire szab-

SZOLGÁLTATÁSOK.

tuk hírlevelünket, edukációs anyagokat készítünk
folyamatosan a vállalkozói világ legfontosabb

A legfontosabb feladatunk, hogy tevőleges, ak- tudnivalóiról és újdonságairól, valamint nagyobb
tív kamarát építsünk, amelyben bíznak a vállalko- hangsúlyt fektetünk a BKIK rendezvényeire.
zók, ahova érdemben fordulnak problémáikkal, és

Számos lehetőség áll még előttünk, ezért arra

amely a magyar gazdasági élet megkerülhetetlen kérem Önöket, hogy vegyenek részt a megújulástényezőjévé válik a jövőben.

ban, és közösen építsük fel ezt az új BKIK-t, hiszen

Ehhez első lépésként jól működő és átlátható a munka még csak most kezdődik!
szervezetté kell alakítanunk a fővárosi kamarát.

Mi kell mindehhez? Az, hogy ötleteikkel, kér-

Ezzel párhuzamosan szeretnénk folyamatos, in- déseikkel, véleményükkel segítsék a megújulást!
teraktív kapcsolatot kiépíteni a budapesti vállal- Minden javaslatot örömmel fogadunk!
kozókkal, és minden fontos ügyben kikérni a véleményüket, mert csak így lehet a BKIK valóban BKIK, partner a sikerhez!

Nagy Elek
BKIK elnök
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készítése is. Budapest igazi fénykorát élte a századfordulón. Az akkor ötvenéves BKIK az egyik
legfontosabb szereplője volt a főváros gazdasági
életének, a kamara tagjai jelen voltak szinte min-

1850

den jelentős beruházás megvalósításában. 1905ben közadakozásból megépítették a ma is eredeti
szépségében megcsodálható székházat a Parlament közelében. Ebben az időben a kamara rendelkezett az ország legnagyobb gazdasági szakkönyvtárával.
Az első világháborút követően az újjáéledő
1850-ben alakult meg az első Pesti Kereskedelmi gazdaság egyik legfontosabb rendezvényeként
Kamara. A város bankárai, kereskedői és iparosai a kamara megszervezte a Budapesti Ipari Vásárt,
fontosnak tartották, hogy az egyre dinamikusab- amely később rangos nemzetközi vásárrá fejlődött.
ban növekvő főváros gazdaságának legyen egy A két világháború között minden, a főváros gazönszerveződésen alapuló motorja, állandó és el- daságát érintő döntés a kamara hatáskörébe keismert képviselete, amely partnere lehet az Euró- rült, nem volt olyan városvezető, aki ne a kamarai

A Budapesti pában sorra alakuló kamaráknak. 1868-ban önál- vezetők tanácsai alapján vezette volna Budapestet.

Kereskedelmi és ló törvény született a magyar kamarák működé- 1926-ban Budapest kamarája hozta létre az első
Iparkamara séről, így az 1873-ban egyesült Pest és Buda már hazai Gazdaságkutató Intézetet.
továbbra is törvényi alapon működő Budapesti Kereskedel-

A második világháborút követően a baloldali

hivatásának mi és Iparkamarával (BKIK) rendelkezett, amely centralizáció egy időre megszüntette a kamarákat
tekinti a teljes megszervezte a budapesti vásárokat, a meste- Magyarországon, javaikat pedig államosították.
gazdasági rek szakmai képzését, oktatását és vizsgáztatá- A rendszerváltás előtti években, a központi hataszektor sát. A BKIK részt vett a Pesti Áru- és Értéktőzsde lom gyengülése idején az egyre gyorsabban átalafejlődésének megalakításában, illetve nevéhez fűződik az első kuló magyar gazdaságban a kamarák talaján indult
előmozdítását. magyar iparfejlesztési és támogatási törvény elő- el az új gazdasági érdekképviseletek működése.

Budapesti Kereskedelmi

és

Iparkamara

A rendszerváltás utáni demokratikus Magyaror- tását, illetve a regionális fejlesztést jelölte meg
szágon a BKIK – bár még egyesületi formában a kamarák fő feladatául. 2000-ben, a BKIK 150
– elsőként alakult újjá az alig több mint félszáz éves jubileumának évében sor került a teljes kavállalkozó szervezésében. A főváros kamarája marai intézmény piaci alapokon történő újjászer
szellemében és szolgáltatásaiban folytatta azt vezésére.
a munkát, amelyet az első Pesti Kereskedelmi és

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-

Iparkamara megalakulásakor elkezdett. A kama- ra továbbra is hivatásának tekintette és tera nemzetközi elismertségének legragyogóbb kinti ma is a teljes gazdasági szektor fejlődébizonyítéka, hogy 1991 őszén az Európai Kama- sének és önszerveződésének előmozdítását,
rák Szövetségétől (EUROCHAMBRES)egyedül az üzleti forgalom tartós biztonságának, a piaa BKIK kapott hivatalos meghívást Európa ve- ci magatartás tisztességének és a gazdasági
zető kamaráinak első amszterdami csúcstalál- tevékenységet folytatók együttes érdekei érvékozójára.
1994-ben a rendszerváltás utáni első kama-

nyesülésének megteremtését és megőrzését.
2011 decemberében ismét módosult a kama-

rai törvény a kamarákat köztestületként hatá- rai törvény, amelynek célja az volt, hogy az önrozta meg, a tagságot pedig kötelezővé tette. kéntes tagságon alapuló kamarai rendszer toA következő négy év alatt teljes infrastruktúrával vábbfejlesztése érdekében 2012-től megteremtés szervezettel a kamarák újra felépültek. A BKIK se a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas
széles körű szolgáltatási rendszert épített ki, vállalkozások) kötelező kamarai regisztrációját
a főváros minden kerületében önálló szolgálta- és minimális összegű fizetési kötelezettség előtó irodát nyitott, a főváros vállalkozóinak euro írásával a kamarai közfeladatok ellátásához való
atlanti integrációs felkészítését önálló Európai hozzájárulását. A kötelező regisztráció bevezeInformációs és Szolgáltató Központtal segítette. tésével a kamarai tagság továbbra is önkéntes
Az évezred végére a kamara megközelítette azt maradt.
a pozíciót, amelyet a múlt század végén ért el.

Az újonnan bevezetésre került regisztráci-

Az 1999-ben elfogadott új kamarai törvény ós rendszer a gazdálkodó szervezetek egysé2000 novemberétől megszüntette a kötelező ges nyilvántartása révén biztosítja a Budapesti
kamarai tagságot, és jelentősen csökkentette a Kereskedelmi és Iparkamara számára a gazdakamarák közigazgatási feladatait. Az új törvény ság szervezéséhez szükséges adatok begyűjtéalapvetően a gazdaság fejlesztését, támogatá- sét, ezáltal a főváros gazdasági tárgyú döntéssát, az általános gazdasági érdekek előmozdí- hozatalában történő hatékonyabb részvételt is.
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B

udapest kiemelt helyet foglal el a magyar dolgoz ki, véleményez, tájékoztatást ad. A lokális
gazdaságban: a vállalkozások jellemző- gazdaság fejlődésének elősegítése és a helyi vál-

en a fővárosban koncentrálódnak és jelentős az lalkozások általános érdekeinek képviselete érolyan vállalkozások aránya is, amelyek termelésü- dekében kiemelkedően fontos Budapest Főváros
ket vidéken folytatják, de székhelyük Budapesten Önkormányzatával és a kerületi önkormányzatoktalálható. Ennek köszönhetően a magyar kama- kal való szakmai kapcsolattartás. A kamara és az
rai rendszerben kitüntetett szerepe van a Buda- önkormányzatok együttműködésének két fő színpesti Kereskedelmi és Iparkamarának, amely nem tere a döntés-előkészítésben való részvétel, illetve
csupán a lokális piacon működő vállalkozásokat a közszolgáltatások fejlesztésében és ellátásában
támogatja, de rajtuk keresztül a magyar gazda- való szerepvállalás.
ság egészére pozitív hatást gyakorolhat, továbbá

2012-től bevezetésre került az egyéni és tár-

nemzetközi kapcsolataival lehetőséget biztosít sas vállalkozások kötelező kamarai regisztrácia vállalkozásoknak a kitörésre.

ója. A regisztráció eredményeként létrejött vál-

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, lalkozói adatbázisból részletes és naprakész inmint köztestületi formában működő gazdasági formáció nyerhető a gazdálkodó szervezetekről,
önkormányzatnak, elsődleges feladata a gazda- ami megkönnyíti a gazdasági folyamatok elemA Budapesti ságfejlesztés és az általános gazdasági érdekkép- zését, és a gazdasági fejlődéshez vezető irány
Kereskedelmi és viselet. A kamara ezért szükségesnek tartja, hogy kijelölését. A kamarai nyilvántartás elősegíti az
Iparkamarának, minél szélesebb körű véleménynyilvánítási lehető- üzleti forgalom biztonságát a vállalkozások és
mint köztestületi séget kapjon a gazdasági jogalkotásban, valamint vevőik, illetve egymás közötti szerződéses kapformában működő részt vehessen a főváros és a kerületek ipar- és ke- csolatokban is.
gazdasági reskedelempolitikájának kialakításában.
önkormányzatnak,

A hazai KKV szektor számossága és gazdasá-

A kamara érdekérvényesítő tevékenysége két- gi súlya egyértelműen határozza meg azt a célt,

elsődleges feladata irányú: a tagok érdekei szerint jár el a közigazga- hogy gyors alkalmazkodóképességével, rugalmasa gazdaságfejlesztés tással való együttműködés során, továbbá saját ságával a kisvállalkozói szektor legyen a gazda
és az általános tagjai között is végez érdekegyeztetést. A kor- sági fejlődés motorja. Biztosítani kell, hogy ki tudja
gazdasági mánnyal és az önkormányzatokkal való kapcso- használni a rendelkezésre álló piaci, valamint kedérdekképviselet. lattartás során elemzéseket készít, javaslatokat vezményes adózási és forráslehetőségeket, más-

Budapesti Kereskedelmi
részt, hogy maga igazíthassa tevékenységét a piaci elvárásokhoz.

és

Iparkamara

• A magyar tőkekivitel és know-how transzfer
pénzügyi támogatásának elősegítését.

A jelenleg is működő, már bizonyított prog-

• A BKIK vezető szerepének megerősítését

ramok hátterével, teljes körű piac- és helyisme-

a V4 országok és Közép-Európa kamarái kö-

rettel a hazai mikro- és kisvállalkozások emberi,

zött.

pénzügyi és gazdasági állapotának tudatában,

• Hídszerep betöltését a nyugat-európai, vala-

a vállalkozók gondolkodásmódjával összhang-

mint a kelet- és közép-európai nagyvárosok

ban készek és képesek vagyunk a vállalkozások

kamarái között.

gondjaira választ adó megoldások létrehozására, A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében
valamint a meglévő hálózatok birtokában minden a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közveolyan programban való részvételre, amely a vál- títésével és elnökségével jött létre 2010 nyarán
lalkozások támogatását célozza és amely a ma- a Duna Menti Kereskedelmi Kamarák Szövetsége
gyar gazdaságpolitika és a gazdaságstratégia ér- (Danube Chambers of Commerce Association,
dekeit szolgálja.

DCCA) is, amely a határokon átnyúló, közös tár-

Az állami külügyi és külgazdasági intézmény- sadalmi-gazdasági érdekek elősegítésén kereszrendszer, valamint a Fővárosi Önkormányzat stra- tül kíván bekapcsolódni az európai Duna-stratégiai partnereként a versenyképes budapesti tégiába.
gazdálkodó szervezetek külkereskedelmi sikere-

A kamara közreműködésével a vállalkozások

inek elősegítése, valamint a nemzetközi gazda- együttesen látható méretű piaci szereplővé válsági kapcsolatok kiépítése, illetőleg fejlesztése is hatnak mind hazai, mind nemzetközi színtéren.
komoly hangsúlyt kap a Budapesti Kereskedel- Az együttműködés jobb lehetőséget teremt az
mi és Iparkamara stratégiájában: a vállalkozások innovációra, és növeli a vállalkozások tudásszintnemzetközi megjelenését kereskedelemfejlesz- jét, felkészültségét is.
tési eszközökkel – kiállításokon, vásárokon való
megjelenéssel, szakmaspecifikus kiadványokkal,

MINDEN ESZKÖZÜNK MEGVAN AHHOZ, HOGY

beszállítói programok és nemzetközi konferenci-

A HATÉKONYSÁG ÉS A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE

ák szervezésével – segítjük elő. A Kamara nem-

ÉRDEKÉBEN ÖSZTÖNÖZZÜK ÉS MENTORÁLJUK A HAZAI

zetközi kapcsolatrendszerének bővítése magá-

NAGYVÁLLALATI ÉS KKV-SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT.

ban foglalja:

ENNEK SORÁN KIEMELT FIGYELMET SZENTELÜNK

• A fővárosi vállalkozások exportképességének, versenyképességének és exportteljesítményének növelését, valamint nemzetközi
piacokon való megjelenésének segítését.

A NAGYVÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE
A STARTUPOKKAL, EGYETEMEKKEL, ILLETVE
ÁLLAMI SZEREPLŐKKEL
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A

z Országgyűlés 2011. november 21-én elfo- jöhessen létre, amely javítja az üzleti forgalom
gadta az egyes adótörvények és az azzal biztonságát, valamint a vállalkozások és a kor-

összefüggő egyéb törvények módosításáról szó- mányzat számára egyaránt hasznosítható inforló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gaz- mációkat tudjon nyújtani.
dasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
módosítását, és előírja a gazdálkodó szervezetek

A 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉLETBE LÉPŐ KA-

kötelező kamarai regisztrációját.

MARAI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ALAPJÁN:

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a főtevékenységként mezőgazdasá-

99 a kamara köteles a regisztrált vállalkozások

gi tevékenységet folytató vállalkozásokra, nem

részére a törvényben meghatározott szol-

terjed ki a hatálya.

gáltatásokat térítésmentesen nyújtani:

További kivételt az egyéni vállalkozókról és
az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

• tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben

2.§ (2) bekezdése állapít meg, melynek alapján

• üzleti partnerkeresés

a magánállatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szaba-

• pályázatfigyelés

dalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági

99a gazdálkodó szervezetek kötelesek kez-

végrehajtói tevékenységet folytatók nem köte-

deményezni kamarai nyilvántartásba vé-

A kamarai lesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

telüket (a papíralapú adatlap kitöltését,

tagság

A kamarai nyilvántartás a vállalkozás által

cégszerű aláírását követően postai úton

továbbra kötelezően bejelentendő és önkéntes adatszol-

vagy online a www.kamreg.hu oldalon

is önkéntes, gáltatásán alapuló adatokat tartalmazza, ame-

vagy személyesen)

a regisztrált lyek a törvény rendelkezése szerint 2012. június

99 a gazdálkodó szervezetek kötelesek a kama-

vállalkozások 1-jétől nyilvánosak, és szabadon elérhetőek a

rai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft

nyilvántartásba www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html oldalon.
vételükkel

A kamarai nyilvántartás célja, hogy ennek

nem válnak segítségével a vállalkozások gazdálkodásával,
kamarai taggá. tevékenységével kapcsolatos olyan adatbázis

kamarai hozzájárulást fizetni (banki átutalással, a kamara pénztárában készpénzbefizetéssel vagy postai csekken)

Budapesti Kereskedelmi
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Az önkéntes kamarai tagság előnyei
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AZ ÖNKÉNTES KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE
BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK:
99 mesterképzésben 30% kedvezmény a

A

BKIK célja és feladata, hogy előmozdítsa
a gazdaság fejlődését és szerveződését,

ösztönözze a tisztességes piaci magatartást,
valamint támogassa a gazdasági tevékenységet
folytató vállalkozások és szervezetek együttes érdekeinek érvényesülését. Ehhez számos
olyan szolgáltatást és információforrást biztosít, amellyel nemcsak a piaci szereplők eligazodását teszi könnyebbé a szabályozási környezetben, de segíti a vállalkozások vevői, illetve
partneri kapcsolatainak erősítését is.
A regisztrált vállalkozások nem válnak automatikusan kamarai taggá, hiszen az továbbra is önkéntes alapon működik. Érdemes azonban megfontolni a belépést, hiszen a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások
létrehozását, működését és sikereit támogató
tevékenységében számos szolgáltatást jelentős
kedvezménnyel kínál tagjai számára.

vizsgadíjakból
99 a mestervizsga és egyéb szakmai bizottságok tagjainak összeállításánál az önkéntes
tagok előnyt élveznek
99 a mesterképzés vállalkozási és pedagógiai
ismeretek díjából 25% kedvezmény
99 Mediátorképző Akadémia képzési díjából
20% kedvezmény
99 30-55% kedvezmény az Okmányhitelesítő
Iroda hitelesítési díjaiból
99 díjmentes ügyintézés a Széchenyi Kártya
Program hiteleinek igénylésében
99 tárgyaló- vagy konferenciaterem bérlés
esetén az igénybe vett szolgáltatások ös�szegéből akár 50% kedvezmény
99 a kamara önkéntes tagjai esetében a tagdíjszámla összegéből a regisztrációs díj,
azaz 5000 Ft levonásra kerül.

A Budapesti
Kereskedelmi
és Iparkamara
számos
szolgáltatást
jelentős
kedvezménnyel
kínál önkéntes
tagjai
számára
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Gazdasági Szolgáltatások Tagozat

A

A TAGOZAT KÖZREMŰKÖDIK:

sító vállalkozások érdekképviselete. A szolgálta-

99minőségi szolgáltatások biztosításával és

tások szerepe az elmúlt évtizedekben olyan je-

a szolgáltatók általános érdekeinek ér-

lentős fejlődésen ment keresztül, és a terület oly

vényesítésével kapcsolatos feladatok el-

11

2004-ben alakult Gazdasági Szolgáltatások Tagozat (GSZT) alapvető célkitűzése

a szolgáltató és infrastrukturális hátteret bizto-

mértékben differenciálttá vált, hogy külön szükséges kezelni az ebben tevékenykedők érdekeit
és tevékenységét.
A tagozat munkáját az is motiválja, hogy a leg-

látásában
99az adott szakterületet érintő gazdasági
előterjesztések, ajánlások, jogszabályok
kidolgozásában

több mikro- és kisvállalkozás ezen a szolgáltatási

99a gazdasági szolgáltatásokat érintő sza-

területen belül található, ezért sokkal apróléko-

bályozás kamarai feladatainak kidolgozá-

sabb, szerteágazóbb tevékenységet igényel működése. Az elmúlt években kiderült, hogy a nagy
szervezetek mellett a különböző kis szakmai te-

sában, felügyeletében
99a gazdasági szolgáltatások etikai előírásainak kimunkálásában

vékenységek is fontos szerepet kaptak a BKIK te-

99a tagozat tevékenységéhez tartozó szak-

vékenységei között, melyet osztályaink látnak el.

mai rendezvények, konferenciák, nemzetközi jelenlét szervezésében

A GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK TAGOZAT OSZTÁLYAI:

99a szakmai területek tevékenységének fi-

XX. Tanácsadási Osztály

gyelemmel kísérésében, átfogó elemzé-

XXI. Marketing és Kommunikációs Osztály

sében

XXII. Fordító és Tolmács Osztály
XXIII. Ingatlanforgalmazás, -Hasznosítás és Ingatlan Vagyonkezelés Osztály
XXIV. Oktatási és Szakképzési Osztály
XXV. Gazdasági Tevékenységet Segítő Szolgáltatás Osztály
XXVI. Számviteli, Adótanácsadói, Könyvelői, Könyvvizsgálói Osztály
XXVII. Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály
XXVIII. Általános Pénzügyi Szolgáltatás Osztály
XXIX. Humán Szolgáltatások Osztály

ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2158
E-mail: gszt@bkik.hu
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tagozat feladata a tagozatot alkotó osztá- kozók bevonását a Kamara működésébe, ezért
lyok munkájának koordinálása, érdekvé- a Corvinus Egyetemmel kötött szoros együtt-

delme, azok harmonizálása a hatékony kamarai működési megállapodás keretén belül elindítjuk
munka elősegítésének érdekében. Célja továbbá a Kandó Klubot. Folyamatosan bővülő rendeza tagozathoz tartozó ágazati szakmai érdekek fel- vénykínálattal, illetve rendezvénysorozatokkal
tárása és azok képviselete, érvényesítése, illetve biztosítjuk a vállalkozóknak a naprakész infortagvállalkozásai versenyképességének erősíté- mációkat.
AZ IPARI TAGOZAT
OSZTÁLYAI:
I. Ipar, Ipari kutatás, Tervezés,
Szolgáltatás Osztály
II. Építőipar, Építőipari kutatás,

se. Ennek érdekében a tagozat fontosnak tartja tevékenységi köréhez kapcsolódó minisztériumokkal, hatóságokkal való együttműködések
kialakítását, fenntartását.
A vállalkozások és a Kamara közötti hatékony

Tervezés, Építőipari szolgáltatás Osztály

kommunikációt elősegítve elindítottuk a havon-

VI. Közlekedés, Szállítás,

ta megrendezésre kerülő Ipari Tagozat Fórumot.

Szállítmányozás Osztály

Szintén minden hónapban megrendezésre kerül

VII. Hírközlés, Informatika Osztály

a kerületekbe kihelyezett Ipari Tagozati "Kér-

VIII. Közüzemek,

dezz-felelek!" reggeli. Kiemelten fontosnak tart-

Közszolgáltatások Osztály

juk a jövőben vállalkozó fiatalok és fiatal vállal-

A TAGOZAT CÉLJA ÉS FELADATA:
99részvétel az aktuális kormányzati informatikai programok, stratégiák előkészítésében, a tervezetek véleményezésében
99az építőipar területén építőipari vállalkozások érdekképviselete
99új szakmai osztályok létrehozása
99az elektronikus szolgáltatások bővítése
99a tagozat osztályain belül azon hiányszakmák feltárása, amelyek részére pályaorientációs anyagokat készít a BKIK
99Kapcsolatok építése és folyamatos egyeztetések a tagozathoz tartozó fővárosi közüzemek és közszolgáltató társaságokkal,
mivel ezek tevékenysége a közintézmé-

ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2154
E-mail: iparitagozat@bkik.hu

Mottónk:
Figyelem, érdeklődés,
hiteles képviselet

nyek működése, az energiaszolgáltatás,
a víz és kommunális ellátás, a közlekedés,
meghatározó a főváros gazdaságának egészét tekintve.
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tagozat összefogja a kereskedelmi, turisztikai és pénzügyi vállalkozások széles körét,

a piaci, vásározó kereskedőtől az üzletláncokon
át a külkereskedőig, az idegenvezetőtől a szállásszolgáltatóig, a bankszférától a biztosításon át
a vagyongazdálkodásig.
A kis- és nagykereskedelem az egész gazdaság teljesítményének leképződése. A turizmus
növekedési dinamikája meghatározó számos más
ágazat szempontjából, a pénzügyi és biztosítási
szektor pedig komoly szerepet vállal a vállalkozások és fejlesztéseik finanszírozásában.
A tagozat alapvető feladatának tartja az e
szektorokban dolgozó, nagy élőmunka igényű
vállalkozások érdekeinek összehangolását, érdekképviseletét és tájékoztatását a törvény és
rendeletalkotás során. Együttműködik a társszervezetekkel, szövetségekkel, hatóságokkal,
minisztériumokkal.
Naprakészen követi a gazdasági és jogi környezet változását, és felkészíti a vállalkozókat
a várható módosulásokra, például a környezetvédelmi szabályok változásaira. Fokozott figyelmet fordít a mikro-, kis- és közepes vállalkozások segítésére, az új technológiák elterjedésére,
a digitális átállás elősegítésére, aktívan részt vesz
a szakoktatásban, mivel ezek a versenyképesség
megőrzésének fontos eszközei. Az e-kereskedelemre vonatkozó Etikai kódexet dolgoz ki.

A TAGOZAT CÉLJA ÉS FELADATA:

A KERESKEDELMI
TAGOZAT OSZTÁLYAI:
III. Kereskedelem, Kereskedelmi

99 szakmák érdekképviseletének és érdekérvényesítésének elősegítése
99 részvétel a szektort érintő szabályozás kamarai szintű kidolgozásában
99 részvétel a gazdasági környezet alakításában
(jogszabály véleményezés és figyelés)

Szolgáltatás Osztály
IV. Kiskereskedelem és
E-Kereskedelem Osztály
V. Turizmus és Vendéglátás Osztály
IX. Bank, Biztosítás,
Vagyongazdálkodás Osztály

99 információ nyújtása a változó jogszabályokról, rendeletekről
99 részvételi lehetőség biztosítása hazai és
nemzetközi szakvásárokon
99 segítségnyújtás piacra jutásban, üzleti partnerkapcsolatok építésében, nemzetközi fórumok, üzletember találkozók szervezése
99 a fővárossal közös szakmai, turisztikai rendezvények szervezése (pl. Idegenvezetők
Világnapja)
99 részvétel a duális szakképzés folyamatainak
összehangolásában

ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2045
Fax: +36 1 488 2048
E-mail: kereskedelmitagozat@bkik.hu
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A KÉZMŰIPARI TAGOZAT OSZTÁLYAI:
XI. Fa-, és Építő-kisipari Osztály
XII. Épületgépészeti Osztály
XIII. Elektromos-ipari Osztály
XV. Jármű és Fémipari Osztály
XVI. Személyi Szolgáltató Osztály
XVII. Egészségügyi Szolgáltató Osztály
XVIII. Ruha-, Textil-, Bőripari és Művészi Kézműves Osztály
tevékenykednek, szakmacsoport szerinti bontásban. Feladataik közé tartozik a szakmák segítése:
szakmai programok szervezése, szakmai vásárokon való megjelenés biztosítása, a gázvezetékek

A

és gázkészülékek felülvizsgálatát végzők nyilván-

tagozat tagsága két nagy csoportra bontha- tartása, közvetítése.
tó. Tagjai között találhatóak a hagyományos

A tagozat a szakképzésről, valamint a gazda-

kézműves szakmák művelői, akik szerepe kulcs- sági kamarákról szóló törvény alapján végzi mesfontosságú a magyar kulturális hagyományok, terképzési és vizsgáztatási tevékenységét. A tanépszokások, népművészetek, a kézművesek kin- gozat feladata továbbá a szakképzési feladatok
csének megőrzése, ápolása és továbbörökítése közül az időszaki vizsgákra vizsgabizottság deleterén. A másik nagy csoportot a legkülönbözőbb gálása. A mestervizsga célja, hogy a szakembeszolgáltató szakmákban dolgozó kisvállalkozások rek az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után
alkotják.

egy magasabb szintű szakmai elismertséget jelö-

A tagozat célja, hogy minden érdekkörébe lő mesterminősítést is szerezhessenek. Jogszabátartozó vállalkozó megtalálja a számára legszük- lyi előírások alapján bizonyos szakma gyakorlásáELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2129
E-mail: kezmuiparitagozat@bkik.hu

ségesebb, legfontosabb programot, szolgálta- nak feltétele is a mestervizsga megléte, továbbá
tást, illetve megismerje vállalkozása lehetőségeit. a szakmunkástanulók gyakorlati oktatását csak
A tagozat tagjai hét választási osztályra tagolva mestervizsgával rendelkező szakember végezheti.
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23 kerületi tagszervezet, a tagcsoportok fel- KERÜLETI KOORDINÁCIÓS IRODA
adata az adott kerület vállalkozóinak össze- (I., II., III., V., VIII., XI., XII., XXII. kerületi Tagcsoportok)
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VI. emelet 602.
fogása, információkkal való ellátása, működésük
Tel.: +36 1 488 2116, e-mail: koordinacio@bkik.hu
támogatása. A tagcsoportok képviselői részt vesz- Honlap: www.bkik.hu/tagcsoportok
nek az önkormányzatok bizottsági ülésein, javasKELET-PESTI SZOLGÁLTATÓ IRODA
latokat fogalmaznak meg a vállalkozásokat érintő
ÉS SZÉCHENYI KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS IRODA
jogalkotási és fejlesztési elképzelésekről. Együtt- (X., XIV., XV., XVI. kerületi Tagcsoportok)
működnek az önkormányzatok szerveivel, a társ- Cím: 1165 Budapest, Jókai Mór u. 6. I. emelet 99.
kamarákkal, a kerületi civil szervezetekkel és intéz- Tel.: +36 1 576 1531, e-mail: 16ker@bkik.hu
ményekkel, tájékoztató rendezvényeket szervez-

XVIII-XIX. KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZÉCHENYI KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS IRODA
A tagcsoportok munkáját a Kerületi Koordi- (XVII., XVIII., XIX. kerületi Tagcsoportok)
Cím: 1181 Budapest, Üllői út 453. földszint
nációs Iroda és a regionális szolgáltató irodák
Tel.: +36 1 576 1532, e-mail: 18ker@bkik.hu
munkatársai segítik.
nek a vállalkozásokat érintő kérdésekről.

A BKIK és a kerületi önkormányzatok között XX. KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ
működő Önkormányzati Kapcsolatok Kollégiuma ÉS SZÉCHENYI KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS IRODA
(VIII., IX., XX., XXI. kerületi Tagcsoportok)
közreműködik a fővárosi és kerületi önkormányCím: 1201 Budapest, Baross u. 72.
zatok gazdasági vonatkozású döntéseinek ismer- Tel.: +36 1 576 1530, e-mail: 20ker@bkik.hu
tetésében, gazdaság-, kereskedelem- és iparpoliXXIII. KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ
tikájának alakításában. Tagjai a budapesti gazda(XXIII. kerületi Tagcsoport)
sági élet vezetői, a BKIK vezető tisztségviselői Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122–124.
és a tagcsoportelnökök.
Tel.: +36 1 576 1533, e-mail: 23ker@bkik.hu
A KERÜLETI IRODÁK TEVÉKENYSÉGE
99 tanácsadás kötelező kamarai nyilvántartásba
vétellel és önkéntes tagsággal kapcsolatban

99 tájékoztatás a kamara szolgáltatásairól, központi, illetve helyi szervezésű programokról,
rendezvényekről

99 Széchenyi Kártya hitelügyintézés (csak a meg- 99 tájékoztatás a vállalkozásokat érintő kerületi
jelölt irodákban)

szabályozásokról és rendeletekről

T
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TEVÉKENYSÉGEK
Információs és Tanácsadó Iroda
Központi ügyfélszolgálat
Okmányhitelesítés

Széchenyi Kártya ügyintézés
Szakképzési feladatok

Kiadó irodák, konferenciatermek
Nemzetközi projektek

Budapesti Békéltető Testület (BBT)

BUM – Bevásárló és Tematikus utcák
Mediáció
DCCA
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gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. térítendő támogatásokra, illetve a visszatérítentörvény alapján a kamara az alábbi térítés- dő kedvezményes finanszírozási opciókra.

mentes szolgáltatásokat nyújtja a vállalkozók
részére:

ÜZLETI PARTNERKERESÉS
Az Üzlet@Hálón (www.uzletahalon.hu) online fe-

TANÁCSADÁS GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI,

lület célja, hogy a vállalkozások díjmentes regiszt-

ADÓZÁSI, HITELHEZ JUTÁSI KÉRDÉSEKBEN

rációval különböző céginformációkhoz, termékek

Személyre szabott tanácsadás adózási, szám- és szolgáltatások részletes leírásához, üzleti ajánviteli témakörben: adózási módok, vonatkozó latokhoz és hírekhez jussanak. Az innovatív cégek
jogszabályok értelmezése, tájékoztatás nyújtá- partnerkapcsolatainak segítése az InnoPortfólió
sa számviteli-könyvelési tevékenységekről, ha- adatbázis segítségével történik, melynek célja,
táridőkről, szakirodalomról.

hogy hidat képezzen a piaci igényeken alapuló
termékfejlesztés és a kutatói szféra között.

PÁLYÁZATFIGYELÉS
Az Iroda alapfokú információnyújtást és tanács- Bármely rendezett regisztrációjú vállalkozás seadást végez hazai és külföldi forrásbevonási le- gítségért fordulhat a fenti témákban a Tanácshetőségekről, különös tekintettel a vissza nem adó Irodához.

ELÉRHETŐSÉGEK
Adótanácsadás
Tel.: +36 1 488 2132
Pályázati tanácsadás
Tel.: +36 1 488 2070
E-mail: tanacsadas@bkik.hu
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
hétfő, szerda: 900–1500
kedd, csütörtök: 900–1300
péntek: 900–1200
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BKIK ügyfélszolgálat munkatársai az aláb
bi ügyek intézésében állnak a vállalkozók

rendelkezésére:
ÜGYFÉLFOGADÁS
hétfő, szerda: 900–1500
kedd, csütörtök: 900–1300
péntek: 900–1200

99Kötelező kamarai nyilvántartásba vételhez teljeskörű ügyintézés
99Önkéntes kamarai tagsághoz kapcsolódó

ELÉRHETŐSÉGEK
Cím: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99. földszint
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 903
Telefon: + 36 1 488 2000
Fax: +36 1 212 4844
E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu
Ingyenesen hívható zöld szám:
+ 36 80 98 98 98

teljeskörű ügyintézés
99Igazolások kiállítása (pl.: külföldi munkavállaláshoz, pályázatokhoz, Széchenyi
Kártyához)
99Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja, ellenőrzése

Okmányhitelesítés

A

BKIK Okmányhitelesítő Irodája az áruk fizetése bankkártyával is lehetséges. Az önkénszármazására vonatkozó származási bizo- tes kamarai tagok 30–55%-os kedvezményben

nyítványokat és a külkereskedelmi forgalomban részesülnek a hitelesítési díjakból.
szükséges egyéb okmányokat hitelesíti (ATA
Carnet, származási bizonyítványok, kereskedelELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 269-1111, +36 1 269 1222
Tel./fax: +36 1 311 1843
E-mail: okmany@bkik.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő–csütörtök: 800–1600
péntek: 800–1300

mi számlák, minőségi bizonyítványok, egyéb külkereskedelmi iratok). Az Okmányhitelesítő Irodában nyomtatványok (EUR.1., EUR.MED., A.TR.,
származási bizonyítvány, ATA Carnet, vámszámlák) és ICC-kiadványok (UPC 600, Incoterms,
szerződésminták) is kaphatók. A hitelesítési díj
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Széchenyi Kártya ügyintézés
KERÜLETI KOORDINÁCIÓS IRODA
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. II. emelet 211/a.
Tel: +36 1 488 2187, +36 30 701 9626, e-mail: szkartya@bkik.hu
Honlap: www.bkik.hu/szechenyi-kartya
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 800–1500, péntek: 800–1200
KELET-PESTI SZOLGÁLTATÓ IRODA
ÉS SZÉCHENYI-KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS IRODA
(X., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi Tagcsoportok)
Cím: 1165 Budapest, Jókai Mór u. 6. I. emelet 99.
Tel.: +36 1 576 1531, e-mail: 16ker@bkik.hu
XVIII-XIX. KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZÉCHENYI-KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS IRODA
(XVIII., XIX. kerületi Tagcsoportok)
Cím: 1181 Budapest, Üllői út 453. földszint
Tel.: +36 1 576 1532, e-mail: 18ker@bkik.hu

A

XX. KERÜLETI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZÉCHENYI-KÁRTYA REGISZTRÁCIÓS IRODA
(VIII., IX., XX., XXI. kerületi Tagcsoportok)
Széchenyi Kártya Program olyan vállalko- Cím: 1201 Budapest, Baross u. 72.
Tel.: +36 1 576 1530, e-mail: 20ker@bkik.hu
zói hitelprogram, amelynek segítségével

a mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerű
eljárással, gyorsan és kedvezően juthatnak finanszírozási lehetőségekhez, a program kereté-

A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM KERETEIN BELÜL ELÉRHETŐ BANKI TERMÉKEK:

ben lévő hiteltípusokon keresztül. A hitelkonst-

99 Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

rukciókhoz kedvezményes kamatozású állami

99 Széchenyi Forgóeszközhitel

kamat- és kezességi díj támogatás kapcsolódik.

99 Széchenyi Beruházási Hitel

A hitelhez jutást a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

99 Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

kezességvállalása segíti. Az önkéntes tagjaink

99 Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

részére a Széchenyi Kártya Program hiteleinek

99 Agrár Széchenyi Kártya

igénylésekor az ügyintézés díjmentes.

19

Budapesti Kereskedelmi

és

Iparkamara

A BKIK szakképzési feladatai
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A

BKIK Oktatási és Képzési Igazgatósága a endő munkavállalók lehetőségeivel, az arra alkalkamarai törvényben és a szakképzési tör- mas és fogékony fiatalokat a szakmaszerzés felé

vényben meghatározott oktatáshoz kapcsolódó irányítsa. A BKIK pályaorientációs tanácsadói az álMESTERKÉPZÉS
ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2156,
+36 1 488 2000/2517
Fax: +36 1 375 0258
E-mail: mestervizsga@bkik.hu
Ügyfélfogadás: előzetes
egyeztetés alapján

közfeladatokat látja el.

talános iskolásoknak, illetve az érettségizett, vagy
közvetlenül az érettségi előtt álló fiataloknak segí-

MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGA

tenek a pályaválasztásban: tematikus osztályfőnö-

A kereskedelmi és iparkamarák kiemelt feladata ki órák és szülői értekezletek keretében mutatják
az egyes szakmák csúcsát megtestesítő meste- be nekik és szüleiknek a lehetőségeket. Szakértőrek számára szervezett tanfolyamok területi szintű ink arra törekednek, hogy a tanulók a gyár-, üzemmegvalósítása. A képzés célja, hogy a jelölteket a és tanműhely-látogatások, illetve a pályaorientácimesteri cím viselésével együtt járó magas szakmai ós rendezvények során testközelből tapasztalhaskövetelményekre felkészítse, a vállalkozás indításá- sák meg az adott szakma szépségeit.
hoz és működtetéséhez szükséges alapvető pénzügyi-, számviteli-, gazdasági információkkal ellássa, SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS
továbbá, hogy az alkalmazottak foglalkoztatásá- Kamaránk egyik legjelentősebb közjogi feladahoz és a tanulók gyakorlati képzéséhez nélkülöz- ta, hogy a fővárosban oktatott és szakmai zá-

PÁLYAORIENTÁCIÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2000/2542
E-mail: palyaorientacio@bkik.hu
Ügyfélfogadás: előzetes
egyeztetés alapján

hetetlen ismeretekkel felvértezze. A mestervizsga róvizsgát szervező iskolai rendszerű, felnőtttöbb szakmában a vállalkozás alapfeltétele, illet- képzés és felnőttoktatás keretében szervezett
ve a jogszabály által meghatározott tevékenység OKJ-s szakmai vizsgákra elnök és vizsgabizottvégzésének előírt követelménye. A mestervizsgáz- sági tag személyére tegyen javaslatot. A javastatás kizárólagosan kamarai tevékenység. A BKIK lat az MKIK jóváhagyása után kerül a Pest Megyei
önkéntes tagjai közel 30% kedvezményt kapnak a Kormányhivatalhoz.
vizsgadíjakból. A mestervizsga bizottság tagjainak
összeállításánál az önkéntes tagok előnyt élveznek. SZINTVIZSGÁK SZERVEZÉSE
Annak mérésére, hogy a tanuló képes-e az iráPÁLYAORIENTÁCIÓ

nyítás melletti munkavégzésre és alkalmas-e

A kamara pályaorientációs tevékenységének célja, arra, hogy gazdálkodó szervezeteknél a duális
hogy a munkaerőpiac igényeit összehangolja a le- képzés keretében gyakorlati képzésben részt
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vegyen ún. szintvizsgát kell tennie. A szakkö- KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS ÉS
zépiskolákban a 9. évfolyamon tanulók, va- VIZSGA
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lamint a nappali rendszerű felnőttoktatásban A kamarai gyakorlati oktatók képzése azt a célt
részt vevők számára kötelező megszervezni a szolgálja, hogy a gazdálkodó szervezetek, ameszintvizsgákat, amennyiben nem rendelkeznek lyek a duális képzésben részt kívánnak venni,
érettségi bizonyítvánnyal.

rendelkezzenek olyan pedagógiai alapképzettséggel bíró szakemberrel, aki képes a tanu-

SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY

lók színvonalas képzésére. A duális képzésben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta résztvevő gyakorlati oktatónak rendelkeznie kell
rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, kamarai gyakorlati vizsgával, vagy az ezt kiváltó
amelyen több mint 60 szakma képviselői versen- feltételekkel. A 6 napos képzést jelenleg 20%genek. A verseny fő célkitűzései a szakképzés os önrésszel és 80%-os támogatással lehet elszínvonalának emelése, a „fizikai szakmák” tár- végezni.
sadalmi presztízsének növelése, valamint a pályaválasztás elősegítése. A BKIK a verseny írás- GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK NYILVÁNTARTÁSbeli elődöntőjének szervezési és lebonyolítási BA VÉTELE ÉS ELLENŐRZÉSE
feladatait látja el.

A tanulószerződés keretében folyó duális képzésben azok a gazdálkodó szervezetek vehet-

A TANULÓSZERZŐDÉSES TANÁCSADÓ

nek részt, amelyeket a területi kamara képző-

HÁLÓZAT

hely-ellenőrzési referensei hatósági eljárás ke-

A kamara fontos feladatának tartja, hogy a ta- retében nyilvántartásba vesznek. A BKIK 1997
nulók - elsősorban külső gazdálkodó szerveze- óta minden évben ellenőrzi azon vállalkozásotekkel megkötött - tanulószerződéssel vegye- kat, amelyek tanulók gyakorlati képzésével fognek részt a duális képzésben. A tanulószerző- lalkoznak.
déses tanácsadói hálózat tájékoztatást nyújt
a tanulószerződéshez kapcsolódó ügyekben, A BKIK a felnőttképzési törvény előírásainak
látogatásokat szervez a meglévő és a potenci- megfelelő nyilvántartott felnőttképzési intézális képzőhelyekre, ellátja a kamarai garancia- mény (E-000898/2014). Kiemelt feladatunk a fel
vállalással, a tanulószerződésekkel, az együtt- nőttképzési tanácsadás gazdasági társaságokműködési megállapodásokkal és igazolásokkal nak, magánszemélyeknek, iskoláknak és felnőttkapcsolatos adminisztratív feladatokat.

képzési intézményeknek.

BKIK OKTATÁSI
ÉS KÉPZÉSI
IGAZGATÓSÁG
ELÉRHETŐSÉGEK
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 10
Tel.: +36 1 488 2167
Fax: +36 1 488 2171
E-mail: oktatas@bkik.hu
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Kiadó irodák, konferenciatermek
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A

BKIK reprezentatív, a Budai Várnegyed A 24 órás biztonsági szolgálattal ellátott épüközelében álló irodaházában rendezvény- letben hosszútávra is bérelhetők irodák. Az iro-

helyszínek bérlésére van lehetőség, amely ideá- dákban klímaberendezés, internet és ISDN telis választás lehet konferenciákhoz, tárgyalások- lefonvonalak biztosítottak. A környék kiváló
hoz, sajtótájékoztatókhoz, kerekasztal beszélge- infrastruktúrával rendelkezik: az épület Budátésekhez, tréningekhez és továbbképzésekhez. ról és Pestről gépjárművel és tömegközlekeKorszerű technikai és informatikai berendezések déssel, de akár kerékpárral is könnyen megkösegítik a rendezvények magas színvonalú lebo- zelíthető. A közelben éttermek, posta és bank
nyolítását. A bérelhető helyiségek mérete a 2-3 található.
ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2052
E-mail: ingatlankht@bkik.hu

fős, személyes megbeszélésre alkalmas tárgya-

Az önkéntes kamarai tagok a szolgáltatások

lótól a 160 fő befogadóképességű konferencia díjából akár 50%-os kedvezményben is részeteremig választható.

sülhetnek.
IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
99 rendezvénytermek, teljes körű rendezvényszervezés, catering szolgáltatás
99 korszerű technikai háttér biztosítása (projektor, hangosítás, wifi)
99 szinkrontolmácsolási lehetőség
IRODABÉRLÉS
99 ISDN telefonvonalak, internet
99 24 órás biztonsági szolgálat
99 klimatizált irodák
99 saját épületmenedzsment és karbantartó
szolgálat
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BUM – Bevásárló és Tematikus utcák
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helyi gazdasági élet minden szereplőjének
(kiskereskedőknek, üzlettulajdonosoknak,

galériáknak, vendéglátóknak, intézményeknek
stb.) és a vásárlóknak, lakóknak is elsődleges érdeke az élhető városi környezet megteremtése.
A város több pontján ennek érdekében a vállalkozók összefogtak és együttműködve, európai mintára, egyre több úgynevezett „tematikus utcát”
hoztak létre fővárosunkban, összehangolva marketing tevékenységüket. Ezen folyamat támogatására és felkarolására a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara immár 5 éve létrehozta a BUM-ot,
a Bevásárló és Tematikus Utcák Menedzsmentjét.
A BUM Nonprofit Kft. célja, hogy segítse és
fejlessze a célterületek kereskedelmét és növelje
az utcák látogatottságát, megelőzze az üzletek
és a hagyományos kereskedő utcák kiüresedését. Ezen kívül pedig összehozza mindazon szereplőket, akik együtt dolgoznak a főváros, a keres
kedelem és a turizmus fejlesztéséért.

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK:
99a budapesti kereskedelem és turizmus fejlesztésének elősegítése
99a fővárossal, önkormányzatokkal és civil
szervezetekkel meglévő kapcsolat erősítése
99a belvárosi területek kiüresedésének megakadályozása (Kibérelem.hu)
99 üzlethelyiségekhez szakemberek ajánlása
99 a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal bevásárló és tematikus utcák szervezésének
elősegítése, koordinálása, mediátorok bekapcsolása
99 a megalakult bevásárló/tematikus utcák
bevonása a BUM ernyőszervezet alá
99 a BUM-hoz tartozó utcák programjainak,
eseményeinek szervezése, menedzselése,
összehangolása
99 hatóságokkal, társintézményekkel, a kamara
illetékes osztályaival történő együttműködés és kapcsolattartás

ELÉRHETŐSÉGEK
EK
Tel.: +36 1 488 2075
E-mail: info@bevasarloutca.hu
Honlap: www.bevasarloutca.hu,
www.kiberelem.hu
facebook.com/bumhu
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Budapesti Békéltető Testület
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A

kamara mellett működő Budapesti Békél- rendeltünk, de meg sem kaptuk a készüléket, petető Testület több mint húsz éve áll a fo- dig kifizettük az árát, vagy ha egy laptopot vagy

gyasztók és vállalkozások szolgálatában, ellátva mobiltelefont, esetleg drága gépkocsit vásárola köztük felmerült viták ingyenes, gyors megol- tunk, de az később elromlott, a békéltető testület
dására irányuló feladatokat. Legfőbb célja vitás eljárását kezdeményezhetjük.
ügyekben az egyezség létrehozása egyszerű, ingyenes eljárás keretében.

HOGYAN?
Az eljárás a fogyasztó írásos kérelmére indul.

MILYEN ÜGYEKBEN?

Megindításának feltétele, hogy a fogyasztó köz-

Minden olyan ügyben tud segíteni, amelyben a fo- vetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését az
gyasztó vitába keveredett egy olyan vállalkozás- érintett vállalkozással.
sal, amelynek felügyeletét nem a Magyar Nemzeti

2016-tól igénybe vehető már a személyes

Bank látja el. Így a felek elkerülhetik a peres utat megjelenést nem igénylő, online vitarendezési
és a békéltető testület közreműködésével ingye- eljárás is az online vásárlással összefüggő ügyeknesen, gyorsan rendezhetik a jogvitát. A keres- ben az Európai Bizottság által kifejlesztett uniós
kedő vagy a szolgáltató köteles együttműködni békéltető honlapon.
a Testülettel, nem utasíthatja el az eljárást. Az eljárás során az ügyben eljáró tanács a felek közötti BÉKÉLTETÉS – EGYRE NÉPSZERŰBB!
egyezség létrehozására törekszik, de ha erre nem A számok azt mutatják, hogy a békéltetés egyre
kerül sor, akkor a rendelkezésre álló bizonyítékok népszerűbb a fogyasztók és a vállalkozások köalapján eldönti az ügyet. Ha például, interneten rében. 2018-ban több mint ötezer-ötszáz kérelmező fordult a Budapesti Békéltető Testülethez,
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
1253 Budapest, Pf. 10
Tel.: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.hu

míg a díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsot kérők
száma mintegy háromezer volt.
A Békéltető Testület célja, hogy eljárásainak
eredménye a felek közötti jogvita végleges rendezése, a mindkét fél számára elfogadható egyezség legyen.
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kamara Gazdasági Szolgáltató Tagozatának
Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya fon-

tos feladatának tekinti a kis- és közepes vállalkozók
között felmerülő vitás helyzetek mediátorok bevonásával megvalósuló, gyors, olcsó és hatékony
megoldásának elősegítését.
A mediáció olyan permegelőző vitarendezési
eljárás, amelyben a mediátor a vitában álló felekkel folytatott egyeztetések révén azt tűzi ki célul,
hogy a konfliktus szereplői saját felelősségüket
és valódi érdekeiket felismerve méltányos egyezséget kössenek egymással. A közvetítői eljárás
szervezője és megvalósítója a mediátor.
A közvetítői vitarendezési forma elterjesztése érdekében a jogalkotó illetékkedvezményt és
előnyös perköltség-viselési szabályokat biztosít MUNKAHELYI KONFLIKTUSKEZELÉS
a mediációt igénybe vevő ügyfeleknek.

Nézeteltérések minden társas közegben kialakulhatnak, és ez alól a munkahely sem kivétel,

BKIK MEDIÁTORKÉPZŐ AKADÉMIA

legyen szó startupban, kkv-nál vagy nagyválla-

A Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály latnál dolgozókról. A cégben fennálló feszültség
mediációs tevékenysége mellett a Mediátorkép- ráadásul csökkenti a munkatársak teljesítményét
ző Akadémia – amely az Igazságügyi Miniszté- és döntéseinek minőségét.
rium által akkreditált egyedülálló és gyakorlat-

Magyarországon először a BKIK biztosít általá-

orientált felnőttképzési intézmény – szervezi és nos szervezeti konfliktuskezelési tanácsadást renösszehangolja a gazdasági mediátorok magas dezett státuszú önkéntes tagjaink és a budapesti
színvonalú képzését. A képzés díjából 20% ked- regisztrált vállalkozások részére. A folyamat minden
vezményt biztosítunk a BKIK önkéntes tagjai személytől és szervezeti egységtől független és
számára.

pártatlan szakemberrel, teljes titoktartásban zajlik.

ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2158
E-mail: info@mediatorkamara.hu
Honlap: www.mediatorkamara.hu
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Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara SEE ME IN
nemzetközi projekttevékenységének cél- A projekt célja a harmadik országokból Kö-

ja, hogy a projektek megvalósításán keresztül zép-Európába érkezett potenciális vállalkozók
elősegítse a tagvállalkozások szakmai fejlődését gazdasági integrációjának elősegítése anyagi
és versenyképességük erősödését, ezzel hozzá- függetlenségük megteremtése révén.
járulva közfeladatainak mind magasabb szintű
ellátásához. A BKIK partnerségében az alábbi ALTRU-PRENEUR
projektek kerülnek megvalósulásra.

Az Altru-Preneur projekt a társadalmilag felelős vállalkozások támogatására jött létre. Fő cél-

Social(i)Makers

kitűzése az olyan cégek, szervezetek elérése,

A Social(i)Makers projekt célja a társadalmilag akik egy adott társadalmi nehézség megoldáhasznos ötletek kifejlesztésének elősegítése, a tár- sára nyitottak és ennek érdekében hajlandóak
ELÉRHETŐSÉGEK
Honlap: www.bkik.hu/
kamarai-palyazati-projektek
E-mail: projektiroda@bkik.hu

sadalom különböző szereplőinek – politikai dön- a tudásukat megosztani, munkájukat felajánlani
téshozók, pénzügyi intézmények, akadémiai sze- vagy anyagi támogatást nyújtani.
replők és társadalmi innovátorok – bevonásával,
egy átfogó, társadalmi innovációkat támogató
stratégia kidolgozásával.

A nemzetközi projektjeinkben való részvétel
többek között az alábbi lehetőségeket tartogat-

KNOWING IPR

KnowING IPR

ja vállalkozása számára:

A Knowing IPR projekt célja a fejlett tudásterveEuropean Regional
Development Fund

SEE ME IN

European Regional
Development Fund

Altru-Preneur

zési technológia beemelése a szellemi tulajdon-

99 lehetséges partnerek megismerése

jog (Intellectual Property Rights, IPR) világába.

99 új üzleti lehetőségek megismerése

A projekt a valós értékkel bíró IPR adatok és

99 technológia-, és tudástranszfer

az IPR menedzsmenttudás hiányára összponto-

99 nemzetközi szakértők elérése

sít, ezáltal elősegítve további innovációs befek-

99 részvétel nemzetközi pilot projektekben

tetéseket és versenyelőnyök kialakítását a Duna

99 részvétel ingyenes képzéseken, rendezvé-

régió kis- és középvállalkozásai, valamint a kuEuropean Regional
Development Fund

Social(i) Makers

nyeken

tatás-fejlesztésben és innovációban érintett felsőoktatási intézményei számára.

A projektek az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Duna Transznacionális Program, valamint az Interreg Közép-Európa Program keretében valósulnak meg.
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DUNAMENTI
KERESKEDELMI
KAMARÁK
SZÖVETSÉGE
DANUBE
CHAMBER
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A

A DCCA STRATÉGIÁJÁNAK ALAPELVEI:

Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövet-

RÉSZVÉTEL A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA ALAP-

sége 2010. június 30-án, Budapesten azzal

ELVEINEK KIALAKÍTÁSÁBAN

a céllal jött létre, hogy az államhatárokat átlép-

99a részvevő kamarák tagjai közötti együtt-

ve a Dunamenti térségben lévő kamarák tevé-

működések számára nyitott uniós források

kenységét összehangolja a régióban működő

elérhetővé tétele, források felkutatása, a

vállalkozások általános érdekeinek figyelembe-

pályázó nemzetközi konzorciumok létre-

vételével.

jöttének elősegítése

A tizennégy regionális kamara által alapított
Szövetség, - amely jelenleg huszonnégy tagot

99az együttműködésben érintett területekre
vonatkozó kutatások elvégzése

számlál - elsődleges célja, hogy a Duna közvetlen környezetében található gazdasági szereplők

INFORMÁCIÓÁRAMLÁS, KEZDEMÉNYEZÉS,

Duna Régió Stratégiához kapcsolódó projektöt-

INTEGRÁCIÓ ÉS KOHÉZIÓ

leteit összegyűjtse, és azokat lobbitevékenysége

99 a Szövetség kamaráinak ellátása hasznos in-

során képviselje.
A Szövetség létrehozásának alapgondolatát
ugyan az elfogadás előtt álló Duna Stratégia adta,
azonban annak megalapítási szándéka már sok
éve érlelődött. A Szövetség alapfilozófiája, hogy

formációkkal
99 kapcsolatépítés a kamarai tagok között
99 tudástranszfer, oktatás, fejlett üzleti kultúra
terjesztése
99 hangsúlyos megjelenés a civil egyeztető fórumokon
KÖRNYEZETVÉDELEM, KERESKEDELEM,
TURIZMUS
99részvétel a Duna Régió Stratégia keretében
a Duna Transznacionális Programban
99 az egységes piac jobb kihasználása
ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Budapesti Kereskedelmi

az üzleti lehetőségek platformját hozza létre, horizontális elvek mentén, elősegítve a gazdaságiüzleti kooperációt, ezzel is erősítve a Duna régió
különböző országaiban tevékenykedő vállalkozók,
gazdasági társaságok közötti kohéziót.
A Szövetséget regionális, illetve területi kamarák alkotják (Németország, Ausztria, Szlovákia,
Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia,
Bulgária és Törökország fővárosi és városi kamaráinak együttműködésével), ezáltal közvetetten
számos ország vállalkozásait tömöríti.
A Szövetség a határokon átívelő, makro
regionális intézményi együttműködés modellje,
és célja a Duna régió gazdaságának és versenyképességének, illetve a lakosság jólétének növelése.
A DCCA a Duna régiót úgy közelíti meg, mint
egy egységes akcióterületet, amely jelentős szerepet kaphat az Európai gazdaság versenyképességének fejlesztésében.
A Szövetség elősegíti a közép-európai országok szomszédsági kapcsolatainak erősítését,
valamint a közös cselekvések és intézkedések
hozzájárulnak a bizalom kialakulásához. A kezdeményezések, ötletek, kamarai tevékenységek,
valamint a minisztériumok, szakmai szervezetek,
kutatóintézetek, akadémiai intézmények és a civil társadalom együttműködési mechanizmusai a gyakorlatban is megvalósítható válaszokat nyújtanak. A DCCA sikeres működésének az
egyik legfontosabb eredménye a részvevő kamarák tagjai közötti minél kiterjedtebb kapcsolati háló erősítése.

és

Iparkamara

A SZÖVETSÉGBEN RÉSZTVEVŐ KAMARÁK:
99 NÉMETORSZÁG Ulmi Kereskedelmi és Iparkamara • Alsó-Bajorországi Kereskedelmi és
Iparkamara Passau
99 AUSZTRIA Felső-Ausztriai Gazdasági Kamara,
Linz • Alsó-Ausztriai Gazdasági Kamara, St.
Pölten • Bécsi Gazdasági Kamara
99 SZLOVÁKIA Pozsonyi Regionális Kereskedelmi
és Iparkamara
99 MAGYARORSZÁG Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara • Pest Megyei és
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
• Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
99 HORVÁTORSZÁG Varasdi Regionális Gazdasági
Kamara • Eszéki Regionális Gazdasági Kamara
99 SZERBIA Dél Bácskai Regionális Kereskedelmi
és Iparkamara, Újvidék • Belgrádi Kereskedelmi és Iparkamara
99 ROMÁNIA Temesvári Kereskedelmi, Ipar és Agrárkamara • Aradi Kereskedelmi, Ipar és Agrárkamara, Bukaresti Kereskedelmi és Iparkamara • Constanta Kereskedelmi, Ipari, Hajózási és
Mezőgazdasági Kamara
99 BULGÁRIA Vidin Kereskedelmi és Iparkamara
• Vratsa Kereskedelmi és Iparkamara • Ruse
Kereskedelmi és Iparkamara • Várnai Kereskedelmi és Iparkamara
99TÖRÖKORSZÁG Isztambuli Kereskedelmi
Kamara
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gokon túlmutató kihívások közös kezelését. Mint

Ukraine

Slovakia
Hungary

Austria
Slovenia
Slovenia

makroregionális fejlesztési koncepció tizennégy

va
ldo

30

Czech Republic

Mo

Germany

Romania

országban – Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina,
Montenegró, Moldova, Szerbia, Ukrajna –, négy pil-

Croatia
Bosnia and
Hercegovina

lér és tizenegy prioritási terület köré szerveződve

Serbia
gro

ene
ont

Bulgaria

M

hangolja össze a fejlesztéspolitikát a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése

A DUNA TÉRSÉG, MINT EGYSÉGES RÉGIÓ

érdekében. A Duna Régió Stratégiának kulcs sze-

A Duna régió Európa egyik legfontosabb térsé- repe lehet olyan programok ösztönzésében, amege. Több Európai Uniós tagállamra is kiterjed és lyek támogatják a régió gazdaságának fellendítését.
számos országot érint a folyó vízgyűjtő területén,

Ahhoz, hogy a Duna Régió Stratégia sikeres le-

illetve a Fekete-tenger part menti területein. Gaz- gyen, szükség van a különböző szereplők együttdasági vetületét tekintve a Duna régió az Európai működésére, szakértelmére. Ehhez elengedhetetUnió teljes GDP-jének több mint 10 %-át adja. Tár- len a kereskedelmi kamarák operatív hálózatának
sadalmi-gazdasági fejlettség tekintetében azon- kialakítása, amely lehetőséget nyújt a gazdasági
ban rendkívül jelentős különbségek mutatkoznak együttműködésre és a régió fenntartható gazdaa régióban mind nemzeti, mind pedig regionális sági fejlődésének egyik motorja lehet.
szinten, amelyet az egyes országok bruttó hazai
termék adatai is visszatükröznek. A Duna, mint

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA 2020-IG TARTÓ

a régiót összekötő kapocs meghatározó szerepet

FEJLESZTÉSI IDŐSZAKÁNAK NÉGY FŐ

tölt be az itt élő emberek életében, emellett mint

TERÜLETE:

régió földrajzi, gazdasági és kulturális szempont-

99a Duna régió összekapcsolása a többi

ból sokszínűnek tekinthető.

régióval
99környezetvédelem

ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: +36 1 488 2165
Honlap: www.dcca.eu

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA

99a jólét növelése a Duna régióban

A Duna Régió Stratégia célja, hogy erősítse a Duna

99a Duna régió megerősítése az intézmény-

menti államok társadalmi-gazdasági együttmű-

rendszer kibővítésével és az együttműkö

ködését olyan komplex regionális keretfeltéte-

dések fejlesztésével

lek kialakításával, amely lehetővé teszi az orszá-

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
www.bkik.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 98 98 98
Tel.: +36 1 488 2000
E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu

