BESZÁMOLÓ
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
2018. 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.
2018-ban 8 „klasszikus” – gazdálkodó szervezet, vagy kamarai tisztségviselő elleni – etikai ügy érkezett be,
ezeket a beszámoló készítéskor már lezárta a bizottság. Rendszeresen érkeznek a bizottság hatáskörébe
nem

tartozó ügyekben telefonos, e-mailos megkeresések, melyek a klasszikus jogsegély, alternatív

vitarendezés, adótanácsadás, vállalkozói érdekképviseleti munka különböző területeit érintik. Ilyen esetekben
a hatáskörrel rendelkező illetékes szervről tájékoztatja a bizottság titkársága az érdeklődőket.
A bizottság meghatározott időpontban tartja üléseit, 2018 évben minden esetben határozatképes volt.
Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:
nemzetgazdasági terület/téma

darabszám

vegyes szakipari szolgáltatással kapcsolatos etikai panasz
(építőipar, nyílászáró-beépítés)

4

könyvelési szolgáltatással, ingatlanközvetítéssel összefüggő panasz

2

kamarai tisztségviselő elleni panasz

2

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. Nem változott
sajnos az, hogy 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. A panaszosok főként már az ajánlott nyomtatványon nyújtják be panaszaikat.
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A bizottság 2018 évi határozata ellen a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához tudtunkkal nem
fordultak állásfoglalásért az elmarasztaltak.
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 2018. január 1-jei hatállyal több ponton, lényegesen módosultak. Ez alapján
már a kamarai tisztségviselőre vonatkozó etikai normák is bekerültek az Etikai Kódexbe, sőt súlyos, vagy
ismétlődő esetben nyilvánosságra is hozható a tisztségviselő elleni határozat. 2018-as ügyben egy esetben
intézkedett a bizottság elnöke a nyilvánosságra hozatalról. A nyilvánosságra hozatal – különös tekintettel az
adatvédelmi rendelkezések szigorodására - a jövőben az Etikai Bizottsága számára is szabályozási
feladatokat fog hozni.
A klasszikus etikai ügyekben (hibás teljesítés kapcsán tanúsított etikátlan magatartás) jelzés és
figyelemfelhívás határozatot hozott a bizottság, mert a bepanaszoltak nem voltak önkéntes, csak regisztrált
tagok.
Lényeges személyi változás, hogy Lednyiczky Zsigmond, a bizottság elnökhelyettese hosszú kamarai és
bizottsági tagság után visszavonult, ezért a bizottság új elnökhelyettest választott Tamás Miklós személyében.
A bizottság finanszírozási kérdései:
A bizottság 2018. 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, 2019. április 25.
Hargitai Zoltán
elnök s.k.
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