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KAMARAI HÍREK 
 
 

 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 

2015. december 15-én rendezte meg 

tradicionális, karácsonyi gálavacsoráját. 

Az eseményen részt vettek tagjaink, 

barátaink, a média képviselői, kormánytagok, 

és megtisztelt minket látogatásával 

Olaszország Magyarországi Nagykövete, 

Maria Assunta Accilli asszony is. 

Az Olasz Kultúrintézet karácsonyi díszbe öltözött nagyterme 

Az est megkoronázásaként eljött hozzánk a 

Virtuózok tehetségkutató műsorból néhány 

tehetséges fiatal – akiket Magyarország 

legnagyobb zenei tehetségei közt tartanak 

számon – hogy előadásukkal emeljék az est 

fényét.  

És habár a műsor hagyományos felépítése 

szerint a fiatalok közül a nézők értékelése 

alapján választottak volna egy győztest, a 

végén egyezményes döntéssel minden 

fellépő megkapta az első helyezettnek járó 

elismerést. 

A MOLK CSODÁLATOS GÁLAVACSORÁJA 

2015. DECEMBER 15. 

Lakatos Vivien fellépés közben 

Az est folyamán kitüntetést kapott az E.M.E. 

Kft. is, a 2015-ben nyújtott kiemelkedő 

munkájáért. A díjat Stefano Donazzan vette 

át.  Gratulálunk munkájához és kívánjuk, 

hogy a 2016-os év is hasonló eredményekkel 

és sikerekkel záruljon. 

Balról a CCIU alelnöke, Francesco Mari, Stefano Donazzan (E.M.E. 

Kft) és Ferdinando Martignago Kamaránk elnöke 

Egy, az utolsó pillanatban törölt járat 

következtében Francesco Mari alelnök lett az 

est rögtönzött műsorvezetője és oldotta meg 

bravúrosan a váratlan helyzetet.  
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 Francesco Mari alelnök az est konferálása közben 

Felszólalt a Kamara elnöke Ferdinando 

Martignago is, megragadva az alkalmat, hogy 

köszöntsön minden jelenlévőt, összegezze az 

elmúlt év eseményeit, és hogy bejelentse a 

MOLK első hivatalos mottóját és a jövőre 

vonatkozó legfontosabb irányelvét: „Együtt a 

Sikerért!” 

 Maria Assunta Accili az Olasz Köztársaság magyarországi nagykövete 

 

 

Ferdinando Martignago hangsúlyozta, hogy  az 

„Együtt a Sikerért” nem csupán egy szlogen, 

hanem: 

„egy tapasztalatból születő meghívás, egy közös 

cél mely összeköt. Egy kötelesség, mely lehetővé 

teszi a túlélést és egy, a fejlődést, növekedést 

elősegítő összefogás.” 

Majd hozzátette: “A Magyarországi Olasz 

Kereskedelmi Kamara minden tagjának 

célkitűzése mert ehetőséget nyújt a tagok 

problémáinak együttesen történő megoldására, 

az összefogás által pedig az erősségek és 

lehetőségek is megduplázódnak.” 

     
A CCIU új logója “Insieme per Crescere – Együtt a Sikerért”  

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy 

hálásan megköszönjük a Budapesti Olasz 

Kultúrintézetnek, együttműködő partnereinknek 

és szponzorainknak, valamint a Virtuózok fiatal 

tehetségeinek hogy hozzájárultak a Karácsonyi 

Gála sikeréhez. 

 

 

ÚJDONSÁG #1 

A 2016-os évtől szeretnénk, ha a Kamarai Hírek 

még átláthatóbb és közvetlenebb lenne. 

Ennek érdekében minden cikkhez tartozni fog egy 

vonatkozó email cím, melyre a cikk tartalmával 

kapcsolatban felmerülő kérdéseket, 

észrevételeket várjuk. 

 

További információkért és a rendezvényen 

készült fotókért keressenek minket az 

eventi@cciu.com email címen. 

eventi@cciu.com 

 

mailto:eventi@cciu.com
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Az újév egyik stratégiai lépése, hogy a MOLK a budapesti térségen túl kiemelt figyelmet fordít az olyan vidéki 

illetve olaszországi térségekre, ahol a helyi vállalkozások érdeklődést mutatnak kétoldalú kereskedelmi 

kapcsolatok kialakítására.  

Ezen infó-pontok célja, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a tagjainknak, akik az adott információs ponthoz a 

legközelebb esnek. 

A központ vezetőjét alapos kiválasztási folyamat során választják ki, saját irodát kap, majd részt vesz a Kamara 

képzési programjában, hogy megismerje a Kamara működését és szolgáltatásait. 

Erre a célra a MOLK a Területi Információs Pont rendelkezésére bocsát egy gazdasági jellegű adatbázist és egy 

kiváltságos kapcsolattartót. 

Lehetőséget biztosít tehát a tagvállalatoknak, hogy információhoz jussanak a hazai piacról, illetve minden, a 

vállalkozásuk szempontjából fontos kérdésről. Ez természetesen kölcsönösen működik, a hazai vállalkozásokat 

a helyi irodák segítik hasonló ügyekben.  

A 2016-os év nagyratörő célkitűzése legalább 6 olaszországi (Torino, Milánó, Verona, Róma, Grado, Treviso) és 

5 hazai (Győr, Debrecen, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Szolnok) információs pont megnyitása. 

 

 

 

   

 

 

 AZ UNICREDIT AZ ÉV BANKJA MAGYARORSZÁGON  
                                     2015-BEN 
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2016, KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV A KAMARÁBAN 

TERÜLETI INFORMÁCIÓS PONTOK 
 

 

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. nyerte el  

„Az év bankja Magyarországon” kitüntetést a 

The Banker pénzügyi magazin hagyományos, 

immár tizenhatodik alkalommal meghirdetett 

megmérettetésén. Az elismerést a bank évek óta 

folyamatosan nyújtott kiemelkedő teljesítménye 

alapján ítélték oda. A díjátadó ünnepségre 2015. 

december 2-án került sor Londonban. 

 

 

AZ ELSŐ ROADSHOW VERONÁBAN 

 
Decemberben került megrendezésre az első 

roadshow-nk Veronában. A roadshow találkozók 

célja bemutatni Magyarországot és gazdasági 

jelenlétét Olaszországban, és megfelelő segítséget 

nyújtani azoknak, akik érdeklődnek a külföldi 

befektetések iránt. A követező számunkban 

megjelentetünk majd egy cikket alelnökünkkel, 

Francesco Marival, aki részletesen beszámol majd 

az ambiciózus programról. 
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MOLK A KÖRNYEZETÉRT, ENERGIÁÉRT ÉS A MEGÚJULÁSÉRT 

KONFERENCIA ÉS „SZAKMAI CSOPORTOK” 

 

A MOLK 2015 novemberében megszervezte a Környezetért és Energiáért szakmai csoportot, a „Polo-t”. 

A Ferdinando Martignago elnök által elindított kezdeményezés képviselője Cristina Monsone (CEE, Greentech 

Consulting), Független Szakértő az Európai Bizottságnál. 

A Polo által szervezett első esemény a Kis-és középvállalatok Versenyképessége, Pénzügyei és Környezeti 

fejlődése című konferencia, mely november 26-án került megrendezésre a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 

együttműködésével. 

A kezdeményezés bekerült az European SME Week 2015 munkáinak, az Európai Bizottság által koordinált 

Hivatalos Jegyzékébe, mely egy olyan kampány, melynek célja a kis-és középvállalatok fejlesztése és 

támogatása 37 európai országban, a Small Business Act for Europe-pal együttműködve. 

Az esemény célja a vállalkozók tájékoztatása volt az Európai Finanszírozási Programok által nyújtott 

támogatásról, hogy ösztönözzenek a vállalkozásra és partnerkapcsolatok kialakítására Magyarország és 

Olaszország között. Példaként olyan kis-és középvállalatokat mutattak be (mind magyar mind olasz 

vállalkozásokat), melyek sikeresen hangolják össze a kutatást, vállalkozást és a környezeti fenntarthatóságot. 

A konferencián felszólalók kiemelték, hogy miként tud a 

versenyképesség és fejlődés összhangba kerülni a környezeti 

fenntarthatóság fogalmával, a Párizsi COP21-ben kimondottaknak 

megfelelően.  

Az Európai Bizottságot Dr. Stefano Fontana (Head of Unit at European 

Institute of Innovation and Technology (EIT) di Budapest) képviselte, 

aki hangsúlyozta az intézmény központi szerepét fejlesztés és újítás 

terén. 

Cristina Monsone pedig az Európai Bizottság által, a kis-és középvállalatok számára nyújtott finanszírozási 

lehetőségeket mutatta be, melyek 28 programból állnak és céljuk az olyan, már létező ötletek és programok 

megvalósítása, amelyek alkalmasak a piacképesség növelésére. 

Egy minden tevékenységnél / vállalkozásnál alkalmazható fenntarthatósági 

modellt mutatott be Dr. Michele Orzan, az Eucham elnöke és a GREENWILL 

alapítója. A környezeti fenntarthatóság technikai- tudományos aspektusát 

pedig Dr. Patziger Miklós, a BME óraadó docense ismertette, aki a visszafelé 

folyó folyók megtisztításának innovatív rendszeréről beszélt, míg a Regional 

Environmental Center for Central and Eastern Europe-tól, Dr. Virág a kis és 

középvállalkozások környezeti felelősségvállalásáról beszélt. 

  
További információkért: sportello.europa@cciu.com 

Alberto Lenardon, az  Orion Power 

Srl.tulajdonosa 

 

Stefano Fontana az EIT vezetője 
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IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉS                     

2015. DECEMBER 18 

Vezetőségi Tanács, 2015. december 18 

2015. december 18-án került megrendezésre a 

MOLK Konferenciatermében az Igazgatótanácsi 

ülés, melynek során több fontos napirendi pont 

is előkerült, többek között a korábbi 

Igazgatótanács jegyzőkönyvének elfogadása, új 

Tagok felvételének jóváhagyása, valamint a 

Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Ferdinando Martignago elnök bevezetője után 

Vinter Adél, a Kamara főtitkára vette át a szót 

és bemutatta a legutóbbi ülés alkalmával 

megválasztott Választási Bizottság tagjait, majd 

ismertette a Minisztériumtól kapott pénzügyi 

támogatásokat. Ezután kitért a Kamara által 

lezárt, illetve még folyamatban lévő különböző 

projektekre és tájékoztatta a jelenlévőket a 

Kamara munkatársai közt történt változásokról. 

Mind a korábbi jegyzőkönyv, mind az új tagok 

felvételének elfogadása pozitív kimenetellel 

zajlott. 

 

Szintén az Igazgatótanács választotta meg 

Giacomo Pedranzinit, Dávid Ilonát és Paolo 

Pizzoccherit a Választási Bizottság élére. 

 

A 2015-ös év összegzését követően ismertették 

a 2016-os terveket, programokat, valamint az új 

költségvetést, melyet a jelenlevők egyhangúan 

megszavaztak. 

 

További információkért keressenek minket a  

segretario.generale@cciu.com email címen. 

 

FELHÍVÁS 
 

SPEED BUSINESS MEETING 
2016/02/17 

 
Kedves Tagvállalataink, Barátaink, 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, 

mint az esemény társszervezője, szeretettel 

meghívja Önöket a február 17-én, szerdán, 

16:30-tól 20:00 óráig, a SOFITEL – Budapest 

Chain Bridge – Báltermében megrendezésre 

kerülő Speed Business Meetingre. 

Program: 

16:30 - 17:00 Érkezés, regisztráció 

17:00 - 18:30 Speed Business Meeting 

18.30 - 20.00 Állófogadás 

A részvétel díja 6.100 HUF+ÁFA / fő. 

További információért és a jelentkezéshez 

szükséges formanyomtatványért keressenek 

bennünket bizalommal. 

 

 

 

 

 
További információkért és a jelentkezéshez 

szükséges formanyomtatványért keressenek 
minket a 

 marketing@cciu.com email címen. 

 

mailto:segretario.generale@cciu.com
mailto:marketing@cciu.com


A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara kétnyelvű lapja  
 

 

 

ÖRÖMMEL MUTATJUK BE ÖNÖKNEK ÚJ TAGJAINKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Tagjainkkal és szolgáltatásaikkal kapcsolatos híreket a hírlevelünkben olvashatják. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGYARORSZÁGI OLASZ KERESKEDELMI KAMARA 

1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81 

Kedveljenek és kövessenek minket a 

következő címen: 

(https://www.facebook.com/cciu.molk?fre

f=ts) - hogy mindig értesüljenek legújabb 

híreinkről és szervezett programjainkról! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy saját cégükről 

is megjelentethetnek cikkeket 

Hírlevelünkben. Az első publikáció minden 

Tagunk számára ingyenes. Érdeklődni a 

következő címen lehet: eventi@cciu.com 

 

PANIFICIO PASTICCERIA PIGO 
DI PIGO ORIETTA & C. S.N.C. 

 

Z&ZS STILE 
KFT. 

 

BRUNO GIUSEPPE MAURIZIO               

STUDIO COMMERCIALISTA 

PRIME RESTAURANT KFT 

NAGYNÉ MONOSTORI 

KATALIN EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓ 

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

