BESZÁMOLÓ
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
2017. évi tevékenységéről
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.
2017-ben 14 ügy érkezett be, a beszámoló készítéskor még egy ügy van folyamatban.
A bizottság általában kéthavonta előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2017 évben minden esetben
határozatképes volt.
Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:
nemzetgazdasági terület/téma
vegyes szakipari szolgáltatással kapcsolatos etikai panasz
(villanyszerelés, dugulás-elhárítás, gázszerelés, karosszérialakatosi tevékenység)
pályázatírói tevékenységgel, illetve pályázaton való részvétellel kapcsolatos
magatartással összefüggő panasz
külföldi cégalapítás-szolgáltatással, ehhez kapcsolódó tanácsadással kapcsolatos
panasz
reklámtermék-előállítással kapcsolatos panasz
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állásfoglalás határozatban belső kamarai ügyben/határozat a gazdasági kamarai
tagsággal összefüggő követelmények megsértése miatt
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(kamarai tisztségviselő elleni panasz)
békéltető testület tevékenységével kapcsolatos panasz
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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
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lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól. Mód van már nyomtatványon is
panaszt benyújtani.
A bizottság határozata ellen a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához több esetben fordult
állásfoglalásért az elmarasztalt/állásfoglalással érintett.
A bizottság elnöke az a MKIK Etikai Bizottságának is elnöke, így a több éves bizottsági előkészítő munka után
az MKIK Etikai Kódexére és a mellékletében szereplő Eljárási Szabályzatra tett módosítási javaslat
eredményeképp e szabályzatok több ponton, lényegesen módosultak. A szigorúbb szabályok a Bizottság
álláspontja szerint a tisztességes piaci magatartás számára teremtenek kedvezőbb környezetet. A budapesti
kamarai közélet neuralgikus pontjává vált a felelős kamarai tagi, illetve tisztségviselői magatartás. A Kódex
módosítása e területre is kihat. Jelentős számú ügy érintette a budapesti kamarai tisztségviselők
magatartását, a Bizottság reményét fejezi ki, hogy a jövőben kevesebb ilyen ügy lesz.
A jogszabályi környezet módosulása és az azzal való működési összhang megteremtése mind a köztestület,
mind annak Etikai Bizottsága számára szabályozási feladatokat hoz a jövőben.
A bizottság finanszírozási kérdései:
A bizottság 2017. 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 Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.
Budapest, 2018. május 9.
Hargitai Zoltán
elnök s.k.
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