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A MOLK MÁJUS 30-I ÁLTALÁNOS 

KÖZGYŰLÉSE 

Május 30-án került megrendezésre a 

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 

tagjainak Általános Közgyűlése, a 

Budapesti Olasz Kultúrintézetben. A 

Közgyűlés tárgya a 2016-os költségvetés 

elfogadása, illetve a Felügyelőbizottság 

értékelése volt.  

Az elnök, majd a kincstárnok is, pozitívan 

értékelte a költségvetést. Ez az eredmény, 

a Kamara aktív tevékenységének, illetve a 

kiadásokra fordított kiemelt figyelemnek 

köszönhető. 

A Közgyűlés újdonsága, azon kívül, hogy 

jelen volt a Nagykövet asszony, az ICE, 

valamint a Kultúrintézet vezetője is, az, 

hogy a Magyarországon működő olasz 

intézmények megmutatták, képesek 

együttműködésben és szakértelemben 

kialakítani egy jól működő rendszert.  

A Nagykövet asszony, beszéde során 

kiemelte a „Made in Italy” brand 

népszerűsítésének, illetve az ehhez 

szükséges intézkedéseknek fontosságát. 

A gyűlésen részt vett a Kamara minden 

egyes, hatáskörrel rendelkező szerve; az 

Igazgatótanács, a Felügyelőbizottság, 

melyet elnöke, Sólyom Gábor mutatott 

be, illetve a Döntőbírói testület is Dávid 

Ilona bemutatásában. 

 

Május 30-án került megrendezésre a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara tagjainak Általános Közgyűlése a Budapesti 

Olasz Kultúrintézetben 
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 A képen balról; Dr. Marco Bulf, Őexcellenciája 
Maria Assunta Accili, Dr. Gian Luca Borghese 

 A képen balról;  Horváth Dóra, Renato Fava, 
Havasi Bence, Ferdinando Martignago, Francesco 

Mari, Alessandro Balli és Dr. Sólyom Gábor 



További fontos témaként bemutatták a 

Területi Információs Pontokat (PAT), illetve a 

Szakmai Tagozatokat (POLI), mint a Kamara 

új kezdeményezéseit. A Területi Információs 

Pontok célja a Kamara olasz, illetve magyar 

városokban való képviselete, továbbá a 

helyi kapcsolatok kiépítése. 
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További információkért és a 

rendezvényen készült 

fotókért keressenek minket a 

eventi@cciu.com email címen 

Az Igazgatótanács tagjai 

A Szakmai Tagozatok pedig az egy azon 

szektorban tevékenykedő vállalkozásokat 

fogják össze, a közös érdekképviselet, 

hatékonyabb megjelenés céljából.  



TERÜLETI INFORMÁCIÓS PONTOK NYITÁSA 
BOLOGNÁBAN ÉS TORINÓBAN 
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A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
folytatja a PAT-ok nyitását, és örömmel mutatja 
be két legújabb irodáját, a bolognait, mely 
Emilia-Romagnában és a torinóit, mely pedig 
Piemontéban képviseli a Kamarát. 

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk,  a 
Kamara egyik új kezdeményezése és célkitűzése 
ezen irodák nyitása, annak érdekében, hogy 
tovább építsék és erősítsék a két ország közötti 
kapcsolatot. 

A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a Kamara 
tevékenysége ne csak Magyarország fővárosára 
korlátozódjon, hanem megjelenhessen az olasz 
piacon is, ahol számos cég nyitott lenne az új 
piaci lehetőségek kihasználására. 

 

Dr. Francesco Allevát és Dr. Maurizio Brunót nevezték ki az emilia-
romagnai és piemonti Területi Információs Pontok (PAT-ok) élére. 

A PAT-on keresztül az érdeklődők és a helyi tagvállalatok 
első kézből értesülhetnek a Kamarai hírekről, vehetik 
igénybe a különféle szolgáltatásokat, gyorsabbá válik az 
ügyintézés, köszönhetően a hatékony közvetítésnek.  

A Bolognában kihelyezett pont képviselője Dr. Francesco 
Alleva, míg a Torinóié Dr. Maurizio Bruno. Francesco 
Alleva ügyvéd, aki már magyar állampolgársággal is 
rendelkezik,  elsősorban munkaügyi joggal, 
csődeljárásokkal illetve kereskedelmi joggal foglalkozik, 
Az Alleva & Partners ügyvédi iroda több székhellyel 
rendelkezik Olaszországban, mint  Bolognában, 
Romában  és Ascoli Picenoban. 

 

Dr. M. Bruno és a MOLK elnöke, Ferdinando 
Martignago 

Dr. Francesco Alleva, a MOLK 
elnökével, Ferdinando 

Martignagóval 



2016 június 2-án Dr. Alleva a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara székházában 
elfogadta a PAT vezetői kinevezését. Tevékenységi körének kiterjesztésével vállalja, hogy 
kapcsolatba lép helyi vállalatokkal, rendezvényeket, találkozókat szervez, ami lehetőséget 
biztosít arra, hogy bemutassa a Magyarországon jelenlévő Emilia- Romagna kis és 
középvállalkozásait, és ismertesse, milyen előnyökkel jár a Magyarországba való 
befektetés illetve az Információs Pont maga. 

Dott. Maurizio Bruno is örömmel fogadta el a kinevezéssel járó feladatokat. 

Külön kiemelte, hogy ki kell használnunk Olaszország egész világon ismert és imázsát, jó 
hírét, különös tekintettel a mezőgazdasági ágazatra, melynek jelentőségét tovább 
erősítette a 2015-ös Milánói Világkiállítás is. A divat és az energia szektorban 
tevékenykedő olasz vállalkozások is termékeny magyar táptalajra találhatnak ahonnan az 
innovációs eljárásokat ’exportálhatják’ Olaszországba a közös fejlődést ösztönözve.  

Bruno kifejezte továbbá azon szándékát, mellyel az Olaszországban működő PAT-ok 
közötti együttműködést, összefogást segítené. 

Sok sikert kívánunk kedves Partnereinknek! 
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https://www.youtube.com/watch?v=-ElhN-fW9Z4&feature=youtu.be  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XiN58wMeZdA&feature=youtu.be  

 

 
 
 
 
 
Az alábbi linkekre kattintva megnézhetik a Dr. Francesco Alleva és Dr. Maurizio 
Bruno bemutatkozását: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ElhN-fW9Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ElhN-fW9Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ElhN-fW9Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ElhN-fW9Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ElhN-fW9Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XiN58wMeZdA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XiN58wMeZdA&feature=youtu.be
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A „KÖRNYEZETÉRT ÉS ENERGIÁÉRT” SZAKMAI TAGOZAT 
KONFERENCIÁJA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRÓL, A MEGÚJULÓ 

ENERGIAFORRÁSOKRÓL ÉS AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRÓL 

A konferencia, a klímaváltozás témakörében 
a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
és a „Környezetért és Energiáért” szakmai 
tagozatának együttműködésével került 
megrendezésre az Italian Festival keretein 
belül. 
Az esemény június 1-jén, a Kamara Váci 
utcai konferenciatermében zajlott. 
Őexcellenicája Maria Assunta Accilli 
Nagykövet asszonyt képviselve, Dr. Teresa 
Testa kereskedelmi attasé, a MOLK elnöke 
Ferdinando Martignago és főtitkára Vinter 
Adél megnyitották a konferenciát felvázolva 
a fenntarthatósághoz szükséges 
kezdeményezéseket és beavatkozásokat, 
mely pontokat később Dr. Ing. Cirstina 
Monsone (Greentech Consulting), Dr. 
Perényi Dóra (OperaSolar), Dr. Susanna 
Mastalli (OperaSolar), valamint Dr. Horváth 
Dóra (Greenwill) elemeztek, különböző 
aspektusokat figyelembe véve. 
 
Dr. Monsone előadásában bemutatta az 
1985 és a 2016 között bekövetkezett 
hőmérsékletváltozást, és annak rendkívüli 
következményeit. Kiemelte, a lehetséges 
rövidtávú megoldásokat, és jellemezte az 
Európai Unió által kínált finanszírozási 
lehetőségeket, melyekkel megvalósíthatóvá 
válik a probléma kezelhetősége. A COP21 
megfigyelésén keresztül rávilágított, 
mennyire fontos a hőmérséklet 
növekedésének mértékét 2 °C-on tartani 
2100-ig. Kiemelte a statisztikai adatok 
fontosságát a probléma alaposabb 
megismeréséhez. 

 

Ezt követően az előadók szemléltették a 
környezeti fenntarthatóság szektorában 
tevékenykedő vállalatok, az OperaSolar és a 
GreenWill kezdeményezéseit. Az OperaSolar 
magas technológiájú napelemek gyártásával, 
míg utóbbi, a környezettudatos politika 
népszerűsítésével foglalkozik. Mindkét 
vállalat célja, hogy növeljék a területen 
jelenlévő megújuló energiaforrások számát, 
illetve érzékeltetni a környezet 
fenntarthatóság kérdésének fontosságát.  

„Kezelni az elkerülhetetlent és elkerülni a kezelhetetlent.” 

Kóstoló, a Kométa felajánlásával 

 A MOLK elnöke, Ferdinando Martignago, 
Vinter Adél Főtitkár asszonnyal 
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Mindkét szervezet rávilágított arra az 
információhiányra, mely hiány 
megakadályozza, hogy teljes összképet 
kapjunk a problémáról és megnehezíti az 
ökokompatibilis kezdeményezések 
elterjedését is.  Kiemelték a hazánk és 
Olaszország közti együttműködés 
szükségességét, mely mindkét fél számára 
elősegítheti a fejlődést, az összefogás általi 
hatékony intézkedést.  
 
A rendezvény ideje alatt és után a Horizont 
Preventiv KFT. Foglalkozás Egészségügyi 
Szolgálata ingyenes szívinfarktus szűrést 
biztosított az érdeklődők számára.  Az 
esemény utáni kóstolót a Kométa és a 
Segafredo biztosította.  

  

A Konferencia néhány résztvevője 

 A képen, balról; Vinter Adél, Susanna Mastalli, 
Cristina Monsone, Horváth Dóra és Perényi Dóra 



AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG NAPJA  
 2016. 06. 02.  
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 Az eseményt az olasz, magyar, majd az 
Európai Unió himnuszainak eljátszásával 
nyitották, melyet az Olasz Nagykövet asszony, 
Őexcellenciája Maria Assunta Accilli beszéde 
követett. A Nagykövet asszony felhívta a 
figyelmet ennek, a történelmi fontosságú 
napnak a megünneplésére, mely napon hetven 
évvel ezelőtt kikiáltották az Olasz Köztársaságot, 
elkezdődött az ország újjászületése a fasiszta 
diktatúra rögös évei után.                                     
Beszélt továbbá az európai országok közti 
együttműködés fontosságáról, kiemelve a 
magyar – olasz kapcsolatokat, melyek számos 
előnnyel bírnak mindkét ország számára, 
gazdasági és egyéb területeken, ezzel is bíztatva 
a két országot a további gyümölcsöző 
kollaborációra. Természetesen a sikerek 
elérésében kulcsfontosságú szerepe van a 
magyarországi olasz intézményeknek, melyek az 
úgynevezett „Olasz rendszert” hatékonnyá 
teszik.  

A Nagykövet asszony beszédét követően 
néhány magyar miniszter is szót kapott, akik 
alátámasztották Őexcellenciája szavait, 
emellett tovább nyomatékosították a két 
ország közti összetartás jelentőségét. 
 
Végül a meghívottaknak egy különleges 
kulináris élményben volt része, 
megkóstolhatták a tradicionális olasz konyha 
finom sós és édes ételeit. Az este örömteli 
ünnepléssel folytatódott. 
 
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarát 
elnöke, Ferdinando Martignago, alelnöke, 
Francesco Mari, főtitkára, Vinter Adél, 
valamint a kamara dolgozói képviselték. 

 

Ünnepélyes keretek között zajlott az Olasz Köztársaság Ünnepe alkalmából  
rendezett fogadás, melynek helyszínéül a Budapesti Olasz Kultúrintézet 

szolgált.  

Budapesti Olasz Kultúrintézet 



ITALIAN FESTIVAL 

Idén is megrendezésre került az Olasz Fesztivál, 
melynek fő célja bemutatni és széles körben 
megismertetni az utánozhatatlan olasz stílust, 
szokásokat, kultúrát és magát Olaszországot. 
Egy hónapon keresztül különböző helyszíneken 
zajlottak a programok, melyek kiválóan mutatták be 
mindazt, amit az „olasz stílus” magában foglal, amire 
az emberek azonnal asszociálnak, úgy mint, a 
szépség és a minőség, az innováció, a hagyomány, a 
társadalmi sokszínűség, az élet élvezete. 
Az ITA idén is számos különböző rendezvénnyel 
készült az eseményre. Megjelent a művészet, a 
design, a divat, a zene és a konyhaművészet is 
különféle előadásokon keresztül, így mindenki 
megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő 
programot. Az eseményeken nem csak számtalan 
Magyarországon működő olasz cég jelent meg, 
melyeknek a Fesztivál kiváló lehetőséget biztosított a 
bemutatkozásra, hanem az összes Olasz Rendszerhez 
tartozó intézmény, mint a Nagykövetség, az Olasz 
Kultúrintézet, és természetesen az ICE és a 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (MOLK). 
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A MOLK is kivette a részét a szervezésből. 
Rendezvényeink célja a magyar- olasz 
kapcsolatok megerősítése, bemutatása volt. 
Programunkban helyet kapott egy kézilabda 
mérkőzés, egy környezetvédelmi konferencia, 
illetve egy igazi olaszos Aperitivo koktélparty 
is. 
A női kéziladba meccs május 26-án került 
megrendezésre Budaörs és az Esercito FIGH 
Futura Roma között. A program célja, hogy a 
két nemzet a sporton keresztül is 
közeledhessen egymáshoz, főleg egy olyan 
különleges évben, amikor a sport ilyen 
kiemelt figyelmet élvez. 

Olasz különlegességek Magyarországon 
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A MOLK „Környezetért és Energiáért” 
szakmai tagozatának szervezésében 
megrendezésre kerülő konferencián, 
szakértők beszéltek az éghajlatváltozásról, 
megújuló energiaforrásokról és az ökológiai 
gazdálkodásról .  
 
A konferencia a MOLK Váci utcai 
konferenciatermében került megrendezésre 
június elsején és az esemény alatt a 
résztvevőknek lehetősége volt résztvenni a 
Horizont Preventív KFT ingyenes 
szívinfarktus szűrésén, valamint az esemény 
utáni kóstolón, melyet a Kométa és a 
Segafredo ajánlott fel. Az előadás egyik fő 
célja a környezettudatosságra való felhívás 
volt, mind a magyar, mind az olasz vállalatok 
üzletpolitikájában. 
 
Végezetül az „Aperitime”, a Kamara új 
rendezvénysorozatának második állomása 
következett, mellyel a hagyományos munka 
utáni koktélozást, Aperitivo-t szeretné 
meghosonosítani Magyarországon, mellyel 
lehetőséget biztosít partnereinek és 
tagjainak kötetlen baráti találkozásra és 
kapcsolatépítésre. A június 9-i esemény 
helyszínéül a „Lamb and Leo  bistro” szolgált 
Buda szívében. 
A MOLK továbbiakban is hasonló 
rendezvényekkel várja vendégeit, 
tagvállalatait, alkalmat biztosítva a 
különböző szektorok cégeinek találkozására, 
melyből hosszútávú, gyümölcsöző partneri 
kapcsolatok születhetnek. 

Marco Sisti (CIB) és a MOLK alelnöke Francesco Mari 

Lamb & Leo Bistro 



Június 21-én a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara elnöke, Ferdinando 
Martignago, valamint a MOLK alelnöke, 
Francesco Maria Mari részt vettek a „Taste of 
Italy” eseményen, melyet az FC csoport 
szervezett, a történelmi Művész Kávéházban. 

Az esemény során lehetőség nyílt egy kis 
kóstolásra is. A látogatók többek közt 
megismerkedhettek a Casa Roma remek 
Proseccojával, valamint a Manezza Pastificio 
páratlan tésztavariációival. 

TASTE OF ITALY 

Ezen kívül különleges lekvárok, pástétomok, üveges zöldségek sorakoztak az asztalokon. 
A rendezvénynek köszönhetően alkalom adódott egy, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi 
Kamara, illetve a fent említett tekintélyes olasz cégek közt megvalósuló, jövőbeli gyümölcsöző 
együttműködés alapjainak lefektetésére.  
Ezzel a kezdeményezéssel is folytatódik a legjobb olasz kis- és középvállalkozók nemzetközivé 
tétele, és azok terjesztése Magyarországon. 

Olasz kiválóságok, hamarosan már Magyarországon is... 

Ferdinando Martignago néhány kiállító 
társaságában 



HÍRROVAT A MAGYAR GAZDASÁGRÓL 

13 

Az Olasz Köztársaság Nagykövetsége Budapesten jóváhagyta a magyar 
makroökonómia alakulásának frissítését a május 23. és június 3. közti 

időtartamra vonatkozóan 

Magyarország besorolását a nemzetközi 
hitelminősítő, azaz a Fitch, 5 keserves év után 
„investment grade-re”változtatta.  
Hazánk jelenlegi hitelminősítése nagy 
meglepetést okozott, hiszen a becslések 
szerint az ország képes a 
hitelvisszafizetésekre, amelynek mértéke 
azonban hosszú távon csökkenhet.  
A Fitch Ratings által közölt, a magyar 
makroökonómia-változást értékelő elemzés 
kihangsúlyozza, hogy az ország 
sebezhetősége az elmúlt években jelentős 
mértékben csökkent, nemcsak az adósság 
felhalmozásának tekintetében, hanem a 
hitelintézetekre kiszabott speciális adókat 
illetően is, amellyel az adó mértéke 1,05%-ról 
0,9%-ra csökkent, elérve ezzel egy olyan 
rekordot, amely a Magyar Nemzeti Bank 
Pénzügyi Tanácsa szerint hosszútávon is 
fenntartható lesz.  
A pénzügyi szektort illetően a bankok 
hatalmas bevételnövekedést mutatnak. Az 
Európai Központi Bank adatai alapján 
jelentősen nőtt azoknak a magyaroknak a 
száma, akik fizetésükből megtakarításként 
félre tudnak tenni (arányuk a két évvel 
ezelőtti 33%-ról 55%-ra nőtt). 

Az energetikai vonalon is jó hírekkel 
szolgálhatunk, hiszen Magyarország 
jelentős fejlődésnek indult alig pár évvel 
azután, hogy  az Európai Uniós országok 
listáján utolsóként végzett az alternatív 
energiák felhasználásának szempontjából. 
Míg a megújuló energiákból nyert 
elektromosság 2014-ben 0,7% volt, addig 
mára ez az érték elérte a 10,5%-ot. A 
környezetvédelemre fordított figyelem 
előtérbe került az építőipari szektorban 
is, olyan terveknek és 
kezdeményezéseknek köszönhetően, mint 
például a Duna-Dráva Cement vállalaté, 
akik a váci üzemük kéményszűrőjének 
cseréjével és egyéb, a környezetre nem 
káros anyagokra való áttéréssel a  
kibocsájtott szén mennyiségét jelentősen 
csökkentették. Ez a kezdeményezés, 
amely jövő nyáron kezdődik teljes 
mértékben megfelel a 2020-as 
környezetvédelmi irányelveknek, és 
előreláthatólag 2018 áprilisára fejeződik 
be. 
Az élelmiszeripari termékek eladása évi 
4,6%-kal nőtt, vagyis az eladás 
tekintetében a 21 vizsgált ország közül 
hazánkat csak Törökország és 
Lengyelország előzi meg.  
. 

 



WELCOME NEW MEMBERS 

A Magyar Kereskedelmi Kamara örömmel köszönti az új tagokat, akik 
csatlakozását júniusban az Igazgatótanács jóváhagyta 

A Tagjainkkal és szolgáltatásaikkal kapcsolatos híreket a 
hírlevelünkben olvashatják.  

MAGYARORSZÁGI OLASZ KERESKEDELMI KAMARA  
1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81  

Kövessenek minket: 

www.cciu.com 

info@cciu.com 

 

Szilágy Edina Egyéni 
Avvocato / Ügyjéd 
Tel: +36304530243 

drszlagyedina@gmail.com 
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ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI IRODA 

NICOLA BUONSANTE 

Tel: +393355462725 

nicola.buonsante@ingpec.eu 

buonsante@mdsnet.it 

 

 


