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CAMERA NEWS 
 Mostanában történt 

Olasz napok a 

Vásárcsarnokban 

Örömmel rendeztük meg idén is az Olasz Napokat a Fővám 

téri Központi Vásárcsarnokban. Az eseményen különböző 

cégek (IFDT Kft. Borkereskedés, Kométa 99 Zrt., BUONO, 

Veritas Borkereskedés, Mokah Hungary Kft., Caffe Services 

Kft., Bor és Víz Kft.) képviseltették magukat ízletes kóstolókkal 

és kínálták megvételre is termékeiket minden kedves 

látogatónak.  

A kiállító cégek és Kereskedelmi Kamaránk közti 

együttműködésnek köszönhetően a Magyarországi Olasz 

Kereskedelmi Kamara lehetőséget biztosított néhányuknak a 

2015-ös Milánói Expó megtekintésére és két lombard 

városban megrendezett üzleti napon való részvételre, ahol 

olasz bortermelőkkel találkozhattak.   

Büszkeséggel tölt el minket, hogy a sikeres rendezvény alatt 

látogatóink nagy érdeklődést és kíváncsiságot tanúsítottak 

olasz termékeink iránt.  

A rendezvény ez évben a június 25-én véget ért egyhónapos 

“Olasz Fesztivál” programjait is gazdagította, melynek célja a 

Made in Italy védjegy hagyományának tovább erősítése volt.  

Sok szeretettel várunk jövőre is minden kedves érdeklődőt is 

az Olasz Napokra! 

 
Corriere della Sera 

A Corriere della Sera olasz napilap 

szerkesztősége megkereste 

Kamaránkat egy kifejezetten 

Magyarországot fókuszba állító 

különszámmal kapcsolatban, mely 

“Kelet-Európa különszám” címmel a 

Sette – Corriere della Sera újság 

mellékleteként jelent meg július 17-

én.   

 

Örömünkre szolgál, hogy részt 

vehetünk ebben a 

kezdeményezésben, és azt kívánjuk, 

hogy a Magyarországi Olasz 

Kereskedelmi Kamara mind inkább 

fontos viszonyítási ponttá válhasson 

azon olasz cégek számára, melyek – 

élve a Magyarország nyújtotta remek 

befektetési lehetőségekkel – 

szeretnének ebben az országban 

letelepedni, és ehhez az Olasz 

Kereskedelmi Kamara szolgáltatásait 

kívánják igénybe venni. 
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Együtt a MOLK és a PMKIK (Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara) 

Július 10-én az Olasz Kultúrintézet épületében tartotta elnöki gyűlését 
a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, 
a mi Kereskedelmi Kamaránk részvételével.  

Fontosnak tartjuk kiemelni a kezdeményezés történelmi jelentőségét, 
hiszen a két Kamara életének történetében először került sor ilyen 
együttműködésre.  

Az eseményen felszólalt a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, Dr. Vereczkey Zoltán, aki kifejtette a Kamara következő évi 
stratégiáját, és hangsúlyozta az Olasz Kereskedelmi Kamarával létrejött 
új egyezmény fontosságát. 

 

 

 

A gyűlésen meghívott előadóként felszólalt továbbá Dr. Szűcs Lajos, 
Pest megye miniszteri biztosa, aki a 2014 és 2020 közötti Európai uniós 
finanszírozási ciklusban megvalósuló fejlesztési tervekről beszélt.  

Szűcs Lajos felszólalásában világos és konkrét módon fejtette ki a 
megvalósuló fejlesztések tervét, illetve a pénzösszegek elosztásának 
tervezett módját.  

Magyarország igen nagy hangsúlyt fordít az Európai uniós támogatások 
helyes felhasználására, ezért minden megyébe miniszteri biztost 
küldenek ki, akinek feladata lesz – a valós igények felmérése mellett – a 
források helyes elosztása is.  

Francesco Mari, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Kincstárnoka hangsúlyozta 
az Európai uniós projektek kiemelt szerepét Kamaránk szempontjából is, hiszen azok 
fontos együttműködési alapot teremthetnek a magyar és az olasz gazdasági rendszer 
között.    

Mari úr a továbbiakban bemutatta a Magyarországon megtalálható legfontosabb olasz 
külképviseleti szerveket, melyekhez a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
tagvállalatai a Kamaránkon keresztül fordulhatnak.  

A felszólalás konkrét és pragmatikus célja kifejezetten az volt, hogy alátámassza a 
Kamaránk részéről tanusított maximális nyitottságot a PMKIK tagvállalatai felé.  

A részünkről tanusított nyitottság hangsúlyozására Mari úr számos olasz tagvállalatot  
említett (többen közülük jelen is voltak a teremben), például Alessandro Farina urat, aki 
1995-től az ITL Group, Budapesti székhelyű tanácsadócég tulajdonosa.  

Farina úr beszélt cége több mint húsz éves nemzetközi tapasztalatáról, mellyel ügyfeleik 
rendelkezésére állnak.  

Az esemény nagy sikerrel zárult, és biztosak vagyunk benne, hogy ez csak a kezdete volt 
a két Kamara közti termékeny együttműködésnek. 
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Smartsheet és új honlap 
Új technikai rendszer bevezetéséről szóló továbbképzést tartottunk 

dolgozóinknak és gyakornokainak. A “Smartsheet” rendszer 

bevezetésének kettős a célja, hiszen a belső munkaelosztás átláthatóbbá 

tételén keresztül szeretnénk még professzionálisabbá tenni 

szolgáltatásaink minőségét is. A belső szervezeti strukturálás mellett 

azonban a közönség felé is megújult arculatú honlappal szeretnénk 

fordulni. 

Az új honlap – mely az elkövetkező hetekben válik majd elérhetővé – dinamikusabb, interaktívabb, átláthatóbb 

információközlést és használatot biztosít a felhasználóknak, illetve a honlapfrissítés célja az is, hogy könnyebbé 

tegye tagvállalatainknak néhány, a honlapról elérhető szolgáltatás használatát. A fent említett “Smartsheet” 

rendszernek köszönhetően könnyebben tudjuk koordinálni munkánkat, elosztani a feladatokat, meghatározni és 

betartani a különleges beosztást igénylő határidőket, egyszóval professzionálisabban tudjuk szervezni a belső 

munkát.     

Olasz Vacsora 

Ezek az alkalmak növelik az 

olasz konyha, illetve a 

tipikus olasz ételek 

ismertségét, hiszen az olasz 

séfek által összeállított 

menü ételei kizárólag 

Olaszországból származó, 

kiváló minőségű 

alapanyagokból készülnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtószemle 
Tagvállalatainknak 

Örömmel tudatjuk, hogy Sajtószemle 

kezdeményezésünkkel újabb hasznos 

szolgáltatást szeretnénk nyújtani 

Tagvállalataink számára.  

A már aktív, de még kísérleti fázisban 

működő projekt egyelőre a 

mezőgazdasági és ingatlan területekre 

terjed ki.  

Minden erőnkkel azon dolgozunk, 

hogy a még kezdeti fázisban lévő 

kezdeményezés mihamarabb eljusson 

Tagjainkhoz, és minél inkább az ő 

igényeiknek, a kereskedelmi terület 

igényeinek megfelelően alakíthassuk 

azt.   

 

Kiemelt híreink 

 

Kereskedelmi Kamaránk szeptembertől kezdődően “Olasz 

Vacsora” névvel hirdet rendezvénysorozatot. A 

rendezvénysorozat keretében olyan vacsorákat/kóstolókat 

rendezünk, melyek rendkívül kedvező áron válnak elérhetővé 

a Kereskedelmi Kamaránk és az egyes alkalmak vendéglátó 

éttermei közti együttműködésnek köszönhetően. 

A vacsorák ezen túl kiváló lehetőséget biztosítanak 

tagvállalatainknak (és nem csak nekik), hogy kellemes és 

pihentető környezetben töltsenek egy kis időt, miközben 

egymást megismerve értékes üzleti kapcsolatokra tehetnek 

szert, és módjuk nyílik szakmai beszélgetésekre is.   

Reméljük, hogy kezdeményezésünkkel felkeltettük 

érdeklődésüket, és hogy minél többükkel találkozunk 

vacsoráinkon. 
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ITU Telecom 2015 
2015. október 12. és 15. között Budapesten rendezik meg az ”ITU 

Telecom World 2015” konferenciát, melynek témája az ICT 

(Információ és Kommunikáció Technológia) vállalati szektorban való 

alkalmazása lesz. Az „ITU Telecom World 2015” rendezvényen a köz-, 

és magánszféra vezetői, államfők és kormányfők, miniszterek, az 

ágazat ügyvezető igazgatói, beruházók, kis-, és középvállalkozások 

(PMI), vállalkozók és fejlesztők, akadémikusok és tanácsadók azért 

gyűlnek össze, hogy – megkönnyítve az ICT fejlesztéseket – 

előmozdítsák a gazdasági növekedést és a társadalmi jólét 

növekedését. 

Az esemény lehetőséget nyújt arra, hogy az ágazat szakembereinek megismerésén keresztül a résztvevők 

bővíthessék kapcsolati hálójukat, illetve termékeiket is méltó környezetben állíthassák ki.  

A kiállított termékek között biztosan megtalálhatók lesznek innovatív megoldások és ICT applikációk, melyeknek 

közvetlen közelsége potenciális együttműködéseknek és befektetési lehetőségeknek teremt alapot az intenzív 

„knowledge sharing” (tudásmegosztás) által.  

Az esemény globális jelentőségéből fakadóan azt gondoljuk, hogy sokunk kifejezett érdeklődésére tarthat számot, 

ezért szeretnénk róla a következő hetekben rendszeres tájékoztatást nyújtani. Addig is a következő linken 

tájékozódhatnak: http://www.itu.int/en/itutelecom/Pages/default.aspx. 

KÖZLEMÉNYEK 

Errata Corrige 
Közölni szeretnénk, hogy a „CameraNews” második számában 

nyomdahibából adódóan téves dátummal szerepelt a „Cibo e Green 

Economy, Prospettiva per nutrire il pianeta” („Étel és Zöld gazdaság, 

perspektíva a környezet táplálására”) esemény. Helyesbítve, a program 

tehát nem szeptember 8-án kerül megrendezésre, hanem szeptember 

18-án az Olasz Kultúrintézet épületében.   

Expo Milano 2015 

Kereskedelmi Kamaránk rendkívül kedvező áron nyújt 

kiutazási lehetőséget a 2015-ös Milánói Expo 

meglátogatására. Az utazási csomagot 2015. október 2. 

és 4. közötti napokra rendelhetik meg Kamaránknál.   

További információkért forduljanak bizalommal 

hozzánk az eventi@cciu.com  címen. 

 

mailto:eventi@cciu.com
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 Kedves Tagvállalataink, örömmel tudatjuk, hogy 

megújult a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 

facebook adatlapja. Kövessenek minket a facebook-on 

(kedveljék az oldalt a következő linkre kattintva: 

https://www.facebook.com/cciu.molk?fref=ts), hogy 

naprakészen értesüljenek híreinkről és 

rendezvényeinkről. 

 

Emlékeztetjük Önöket, hogy lehetőségük van a cégüket 

érintő hírek közzétételére újságunkban. Az első cikk 

publikálása ingyenes minden tagvállalatunknak.  

Ezzel kapcsolatos kérdéseiket a következő email címre 

várjuk: info@cciu.com. 

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
 1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81. 

Flash News 
LISZT FERENC passenger numbers climb almost 12°% in June 

 
Passenger numbers at Liszt Ferenc International Airport rose by 11.8% to 966,297 in June from the same month a 

year earlier, communications director for operator Budapest Airport. 

Passenger numbers were also up 11.8% in the first half of the year, saidMihály Hardy. Take-offs and landings rose 

by 6.7%c and load factor averaged 81.3%. Wizz Air was the biggest carrier during the period, followed by Ryanair, 

Lufthansa, easyJet, Norwegian and Germanwings. London was the top destination, followed by Paris, Brussels, 

Frankfurt and Rome. (Fonte: HM Hungary Metters) 

Június 13. és 16. között Milánóban gyűltek össze a Külföldi Olasz Kereskedelmi 

Kamarák Főtitkárai, hogy megvitassák a Kamarák életét érintő aktualitásokat. A 

programban foglaltak szerint négyszemközti találkozókat bonyolítottak a főbb, 

olasz kereskedelemfejlesztéssel  foglalkozó  intézmények képviselőivel, illetve 

továbbképzésekre is sor került.  A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarát 

Vinter Adél képviselte.  

Ezek után a Főtitkár és Kamaránk Kincstárnoka az Olasz  Külkamarák 

Szövetségének Elnökével, Simoncelli úrral hivatalos látogatáson vettek részt a 

2015-ös Milánói Expo Olasz Pavilonjában. 

 

 

 

Megragadjuk az alkalmat, hogy köszöntsük a 25 éves Elisa Volinit, aki Gazdálkodás és 

menedzsment szakon szerzett diplomát, és július 22-én fejezi be Kamaránknál töltött szakmai 

gyakorlatát.  

Köszönjük Elisa közreműködését, mellyel nagymértékben hozzájárult Kamaránkban az utóbbi 

időben jelentősen megélénkült marketingtevékenységhez. Az új lendület fontos produktuma 

újságunk ezen  száma is, mellyel Elisa búcsúzik tőlünk, mielőtt visszatér Olaszországba.  

 

Külföldi Kereskedelmi Kamarák találkozója 

Erasmus Plus progam: Elisa Volini 

https://www.facebook.com/cciu.molk?fref=ts
mailto:info@cciu.com

