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CAMERA NEWS 
 Mostanában történt 

Rendkívüli Közgyűlés 
2015. Október 19 

Október 19-én a Váci Utca Center 

konferenciatermében került megrendezésre a 

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Rendkívüli 

Közgyűlése, melynek napirendi pontjai között 

szerepelt a Kamara Alapszabályának módosítása, az 

Etikai Kódex és a Választási Szabályzat módosítási 

javaslatainak benyújtása, továbbá a 

Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.   

Az Alapszabály elégtelenségét felismerve, mivel a 

korábbi szöveg többféleképpen volt értelmezhető és 

félreértésekhez vezetett, az Igazgatótanács úgy 

döntött, hogy új Alapszabályt fogad el, melyben 

aktualizálják a hatályos magyar törvényi szabályozás 

egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit. 

 

A résztvevők nagy száma és a közgyűlés 

elhúzódásának ellenére, elfogadásra kerültek a 

módosító javaslatok és a megválasztották a 

Felügyelőbizottság új tagjait.  

Sok sikert kívánunk Dr. Sólyom Gábornak, Dr. 

Dudás Dalmának és Dr. Monori Henriknek a most 

megkezdett munkájukhoz. 

Igazgatótanácsi ülés Szegeden 

A Kamara gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatainak élénkítése céljából 

megrendezésre kerülő Igazgatótanácsi ülésnek 

Szeged városa adott otthont, ezzel is erősítve a 

Kamara jelenlétét a vidéki városokban, és 

követve a már elkezdett gyakorlatot, hiszen az 

ezt megelőző Igazgatótancsi ülés helyszíne a 

Nyíregyháza melletti Nagykálló volt.  

A Igazgatótanácsi ülés keretében a MOLK Elnöke 

és a Vezetőség megbeszéléseket folytatott a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnökével, Nemesi Pállal, a két szerv közötti 

együttműködési lehetőségekről, melyek a térség 

beruházási kedvének ösztönzését célozzák.  

Találkozóra került sor a szegedi tiszteletbeli 

konzullal, Pál József professzorral, a Szegedi 

Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi 

Tanszék vezetőjével, hogy lefektessék egy 

jövőbeni együttműködés alapjait, ezzel 

megerősítve a két intézmény közötti korábbi 

megállapodást. 
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OLASZORSZÁG, AMIT A TENGER MESÉL 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara szeptemberben csatlakozott az ún. “Signa Maris” eseményhez, amely az 
Olasz Kulturális Minisztérium  finanszírozásában került megvalósításra abból a célból, hogy felhívja figyelmet a Nápoly 
környéki történelmi, természeti és kulináris értékekre, és magára a városra, amely Budapestről közvetlen repülőjárattal 
elérhető.   
 

 
 

 
 
 
A “Signa Maris” olyan turistáknak lett megálmodva, akik Dél-Olaszország valamely kikötőjébe vagy repülőterére 
érkeznek és számukra kínál számos útvonal lehetőséget, hogy felfedezzék az olasz csizma déli részét, ahol a művészet, a 
természet és a kultúra a tenger nyelvén szólnak a látogatókhoz, a tenger, mely mindig a belépés kék kapuja a félszigetre. 
 
A projekt  2015. november 12-én került részletes bemutatásra a gondosan  kiválasztott célközönségnek, melyben helyet 
kaptak Budapest legnagyobb turisztika és utazásszervező ügynökségei,  a hazai és a nemzetközi sajtó neves képviselői, 
és a magyarországi olasz intézmények vezetői is.  A rendezvénynek a közelmúltban megnyitott “Akadémia Itália” adott 
otthont. 
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Erasmus Trainership Projekt: Filippo Antonelli 

Ezúton köszönünk el a Magyarországi Olasz Kereskedelmi 

Kamaránál töltött szakmai gyakorlatát lezáró Filippo 

Antonellitől, aki a Perugiai Egyetem Gazdaság és Management 

szakán szerzett diplomát. 

Az Erasmus programnak köszönhetően a mesterképzése ideje 

alatt hat hónapos tanulmányi időszakot tölthetett 

Svédországban. Ettől az élménytől gazdagodva és ösztönözve  

újabb pályázatot adott be az Erasmus Traineeship Programban, 

melyet sikeresen elnyert. 

Úgy határozott, hogy gyakornoki idejét a MOLK-ban szeretné 

eltölteni, hogy megismerje a külföldi olasz kamarák rendszerét 

és belekóstoljon egy olyan érdekes és kozmopolita nagyváros 

életébe, mint Budapest. 

Köszönjük a Kamara számos tevékenységében nyújtott segítségét, mely főként a “Fejlesztés és Szervezés” 

területet érintette, részt vett a belső koordinációt támogató „Smartsheet” szisztéma bevezetésében és a 

belső szabályzatok szerkesztésében.  

Filippo kiváló csapatmunkára való alkalmasságáról tett tanúbizonyságot, kitűnő kapcsolatot épített ki mind 

a kollégáival, mind feletteseivel: az Alelnökkel, a Főtitkárral, az Elnökkel. 

Tehát Filippo rendkívül sok ismerettel gazdagodott a szakmai gyakorlata során, értékes munkatapasztalattal 

bővítette önéletrajzát és megerősödött abbéli szándékában, hogy a jövőben nemzetközi környezetben 

szeretné folytatni karrierjét. 

 

 

Erasmus+ Traineeship 

A MOLK az Erasmus+ Traineeship program, Leonardo da Vinci és egyéb európai mobilitás projektek 

keretében egész évben lehetőséget biztosít az olasz fiatalok számára, hogy a kamara munkájában 

gyakornokként vegyenek részt. 

Az Erasmus + mobilitás program lehetővé teszi a támogatható diákok számára, hogy a látogatott Egyetemek 

és az együttműködő intézmények közti megállapodások alapján szakmai gyakorlatot szerezhessenek 

cégeknél, képzési és kutatási központoknál. A szakmai gyakorlatát nemzetközi mobilitás keretében végző 

diák célzott anyagi hozzájárulásban részesülhet.  

Ezen gyakornoki időszakok célja az, hogy a résztvevő fiataloknak lehetőséget biztosítson képzési és szakmai 

önéletrajzuk külföldi munkatapasztalattal való gazdagítására valamint, hogy specifikus készségekre 

tegyenek szert és jobban megértsék a fogadó ország társadalmi-gazdasági kultúráját. 
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Vertes Júlia Erasmus program keretében végzett 

szakmai gyakorlata: 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara számos magyar egyetemmel együttműködve lehetőséget kínál az 
arra érdemes és nyitott diákoknak, hogy önéletrajzukat egy olyan szakmai gyakorlattal gazdagítsák , mely során a 
tettek mezején is megismerkedhetnek mindazzal, amit korábban az iskolapadban elsajátítottak.   
 
Ezúton köszönünk el a 22 éves Vertes Júliától is aki végzős a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok  szakán, 
aki szintén befejezte gyakorlati idejét a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamaránál. 
Júlia egy volt gyakornok javaslatára döntött úgy, hogy a MOLK-nál tölti el a tanulmányi programjában előírt 
kötelező szakmai gyakorlatot. A döntés oka az volt, hogy az itt végzett tevékenység által jobban elsajátítsa az 
olasz nyelv használatát és bővítse, a már így is jelentős szaknyelvi tudását.  
Julia sok feladatkörben tevékenykedett, kezdve a vendégek fogadásától egészen a telemarketingig, valamint a 
kiváló olasz tudásának köszönhetően gyakran segített olasz-magyar fordítási feladatokban. 
Júlia az általános iskolában kezdte az olasz nyelv elsajátítását és az évek során igyekezett fejleszteni azt 
csereprogramok keretében. 
 
Szeptemberben részt szeretne venni az Erasmus Plus Traineeship Programban, hogy tovább gazdagítsa kulturális 
ismereteit és nyelvtudását, de ezúttal külföldön. 
 
Sok sikert kívánunk nekik a jövőre nézve, és még egyszer köszönjük Filippo és Julia közreműködését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműlödés az „Il 
Giornale di Budapest” 

újsággal 
Az „Il giornale di Budapest” 

szerkesztőségével kötött megegyezés 

értelmében, szeptembertől az újság egy 

oldalát a Magyarországi Olasz 

Kereskedelmi Kamara fogja kezelni. Így a 

lapban értesülhetnek majd a MOLK 

újdonságairól és a legfontosabb, 

gazdasági, politikai és társadalmi 

kérdéseket érintő hírekről. 

 

MOLK által nyujtott 

szolgátatások 

Dr. Furlanetto,  Radio14 egyik újságirója egy riportot 
szeretett volna készíteni Budapesten. Tekintve ,hogy 
szügsége volt egy tolmácsra a cikk elkészítéséhez, 
kapcsolatba lépett a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamarával, melynek egyik 
alkalmazottja, Suba Zsófia készségesen állt 
rendelkezésére. 
A riport, mely az ’Utazás Európa kapuinál,a 
migránsokutvonalát követve” címet kapta, több 
magyar tisztviselőkkel, helyi lakosokkal és 
menekültekkel készült interjút tartalmaz melyek 
széles körűen foglalkoznak az európai bevándorlás 
aktuális témájával. A riport elérhető a Radio24 
internetes honlapján (www.radio24.ilsole24ore.com) 
vagy végig követhető közvetlenül a Radio24-en 
minden pénteken a 13:00 órakor kezdődő „Nap Hírei” 
(Efetto Giorno”)  és a 21.00 órakor kezdődő „Éjszaka 
Hírei” (‘Effetto Notte') című műsorban vagy a szombat 
reggelente sugárzott Európai Riportban 7:15-kor.   
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Meetings Mean Business. Make Yours Shine! 
 
Great things happen when people come together. Face-to-face interaction is the platform where deals are 
struck, relationships are forged and ideas are generated. Meetings create economic impact for destinations, 
but also are a vehicle for knowledge and best practice exchange. Not only growth in financial terms is made, 
but potential for future development is created. The ability to sit down one-on-one with colleagues and 
leaders across industries provides for instant collaboration and real-time productivity. 
 
But this magic doesn’t just happen – event planners are the masters that fine-tune this vehicle so that events 
do bring real results. That is what AIM Group’s Budapest Office did in 2014, bringing back the ESOPRS 
(European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) back to Budapest, after a 16-year break! 
This presented a special opportunity not only for Budapest as a host city, but for the whole Central and 
Eastern European (CEE) ophthalmic and reconstructive surgery community to reconnect with their 
international colleagues and to see first-hand the newest innovations in the field.  
 
AIM Group’s solutions-based approach is the key to create long-term relationships with many different 
clients, both private and public, all over the world. AIM Group is committed to making a difference for the 
client.  We approach every one entrusting us with their event with customised solutions that include the 
latest innovations and future trends in the industry.  Our work is to give light to extraordinary events, making 
them memorable and effective from many points of view. Any communication, organisational plan or 
esthetical element is unique, like a work of art that shines on its own.  
 
Would you like your next event to shine bright? Than contact AIM Group’s Budapest Office and the AIMazing 
event planners that will fine-tune your event in the best way possible: 

 

 

 

AIM Group International - Budapest Office 
Balassi Bálint Str. 7. Ii/1 

H-1055 Budapest, Hungary 
Email : budapest@aimgroup.eu 

T +36 1 266 29 43 
F +36 1 266 29 46 

www.aimgroupinternational.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 
Hungarian Business association, chinese trade agency co-host 

forum in Budapest 
 

Hungary's National Association of Enterpreneurs and Employers (VOSZ) and the China Council for the Promotion 

of International Trade (CCPIT) co-hosted a business forum in Budapest. A delegation of Hungarian government 

officials and business representatives from the Inner Mongolia Autonomous Region took part in the event.  

Zsolt Csutora, the foreign ministry's deputy state secretary, told the forum that the government's strategy of 

opening up to markets in the east had done much to strenghten and broaden Hungary's ties with China. Inner 

Mongolia's deputy governor said he saw Hungarian and Chinese businessmen as potential strategic partners, 

adding that a development of regions could boost the bilateral cooperation of businesses. (Fonte: HM Hungary 

Metters, August 31, 2015)  

 

 

 

 
A Kamara értesíti önt, hogy a nyelv- és főzőtanfolyamok, továbbá utazások szervezésével foglalkozó, fordítói és 

tomács szolgáltatásokat is kínáló tagvállaltunk, a STUDIO ITALIA a WestEnd bevásárlóközpont Váci utcai bejáratával 

szemben található, 1137 Budapest, Radnóti Miklos u. 2 címre költözött. 

Az új székhely a kényelmesebb tanulói és a munkavégzéséhez szügséges modernebb működési környezet 

létrehozása érdekében történt. 

 Studio Italia székhelyet változtatott 


