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TARTALOM 



Interjú Ferdinando Martignago-val, a Magyarországi 
Olasz Kereskedelmi Kamara elnökével 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hagyható figyelmen kívül, hogy Olaszország rendkívüli népszerűségnek örvend  
a térségben.   
 
- Martignago Úr, pár szóban össze tudná foglalni, hogy mi a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara elsődleges célja? 
 
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (MOLK) egy 1992-ben Budapesten 
alapított, 1998. szeptembere óta az olasz kormány hivatalos elismerésével működő 
privát szövetség, amely mintegy 150 tagvállalatból álló olasz-magyar vállalkozói 
közösség találkozói helyeként szolgál, elősegítve annak integrációját és fejlődését.  
A MOLK tevékenységi körébe tartozik: 
 
• a magyar piac és tevékenységi körének elemzése, melyet a kiváló helyismeret 

és a magyar üzleti szervekkel és intézményekkel való szoros együttműködés 
tesz lehetővé 

•  nagyfokú hajlandóság a cégekkel történő közvetlen viszony kialakítására, mely 
a vállalkozói közösség kölcsönös szolgáltatásainak eredménye  

• nagyfokú hajlandóság a hatékonyság és eredményesség jegyében megalkotott 
paraméterek szerinti munkavégzésre, mely az üzleti vállalkozások alapja és a 
versenyképes szolgáltatások nyújtásának feltétele . 

 
A MOLK, az olasz kamarai rendszer tagjaként az olasz és magyar piacra való belépés 
lehetőségét kínálja. Tagvállalataink számára számos szolgáltatást és konkrét 
segítségnyújtást biztosítunk vállalatuk működésének bármely fázisában. 

 

Magyarország stratégiai és földrajzi helyzete 
az Észak-Olaszországhoz való közelsége lévén 
számos lehetőséget kínál a külföldi 
befektetők számára, mindezt szakképzett 
munkaerővel, magas termelékenységgel és 
versenyképes árakkal. A 2013-as év második 
felében éves szinten 3%-os GDP növekedést 
regisztráltak, így Magyarország kiváló 
fejlődési lehetőségeket kínál, és az sem 

 
Ferdinando Martignago 
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Az integrációs tapasztalatszerzés megkönnyítése és az üzleti lehetőségek 
előmozdítása érdekében a MOLK nemcsak fontos eseményeket szervez, de 
rengeteg rendezvényen részt is vesz. Rugalmasságának és a piacon való aktív 
részvételének köszönhetően a MOLK minden méretű kiállítási eseményen részt 
vesz, valamint vállalkozói kiküldetéseket szervez bármilyen szektor számára, 
védve és támogatva ezzel a „Made in Italy” mögött rejlő értékeket. 
 
- Mik a Magyarországban rejlő lehetőségek, és miért gondolja, hogy érdemes 
hazánkban befektetni? 
 
Magyarország egy közepes méretű ország, 10 millió lakossal. Budapest egy 
tipikus európai város, olyan közép-és felső középosztálybeli vásárlói réteggel, 
akik ízlés és életstílus tekintetében megegyeznek a nyugat-európai átlaggal. 
Olaszország és Magyarország hagyományosan jó viszonyt ápol egymással, így 
Olaszország rendkívüli népszerűségnek örvend Magyarországon. Továbbá 
Magyarország exporttevékenysége is megfelelő és Olaszország szempontjából 
egyfajta hazai piacnak is tekinthető, olyan pozitív fejlődési kilátásokkal, amelyek 
közép és hosszútávon is fenntarthatóak. Földrajzi és stratégiai helyzetének 
köszönhetően Magyarország tökéletes logisztikai központ, mivel négy 
páneurópai folyósó övezi, 1100 km-es úthálózattal, országos lefedettségű vasúti 
hálózattal, valamint  nemzetközi repülőterekkel rendelkezik.  
Az északnyugatról délkeleti irányba tartó IV. folyosó Berlint és a Fekete-tengert 
köti össze. Az északkeletről délnyugatra tartó V. folyosó az Adriai-régiókat köti 
össze Ukrajnával. A VII. folyosó, amely a Duna mentén halad, Németországtól a 
Fekete-tengerig tart, és a X. folyosó X/B ága Budapesten keresztül íveli át 
Szerbiát egészen Szalonikiig. 
Magyarországon az iskolai oktatás és a felsőoktatás magas szinten folyik, főleg a 
következő területeken: mérnöki, IT, gyógyászat és gyógyszeripar, gazdaság, 
matematika, fizika és szakmai képzések. 
A munkaerő magasan képzett és művelt: a munkások legalább 75%-a 
rendelkezik középfokú, műszaki vagy szakképzettsséggel. A diákok 90%-a beszél 
angolul. 
 
A magyar fizetések a nyugat-európai átlaghoz képest körülbelül 25%-kal 
alacsonyabbak, de éves tekintetben a munkában töltött órák száma az egyik 
legmagasabb a nyugati országokhoz viszonyítva (vagyis a bérekhez viszonyítva 
magas a termelékenység). Fontos megemlíteni, hogy a magyar munkaerőpiac 
rendkívül rugalmas.  
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Továbbá Magyarország strukturális és kohéziós alapok formájában lényeges EU-
s támogatásokban részesül. A 2007-13-as időszakban több mint 29 milliárd 
eurót utaltak Magyaroszágnak. A 2014-20-as időszakban az anyagi juttatások 
összege elérheti a 21,9 milliárd eurót (folyó árfolyamon), amelyből 15 milliárd 
eurót a kevésbé fejlett régiók fejlesztésére fordítanak; 6 milliárd eurót a 
kohéziós politikára; 463,7 millió eurót a fejlett térségekre; 361,8 millió eurót a 
területi együttműködésekre; és a fennmaradó  49,8 millió eurót a frissdiplomás 
fiatalok piaci munkahelyteremtésére fordítják.  
 
- Nagyságrendileg hány olasz vállalat működik Magyarországon, és mely 

ágazatokban tevékenykednek? 
 
A magyarországi olasz jelentétet különböző típusú és méretű vállalatok 
jellemzik. Vannak egyéni vállalkozók, mikro-, kis-és középvállalkozások, de a 
nagyvállalatok is jelen vannak a magyar piacon. A statisztikai adatok szerint 
körülbelül 2500 olyan vállalat van, amelyben van olasz tulajdonosi részesedés. 
Országszerte számos olasz vállalat képviselteti magát, amelyek tevékenységi 
köre igen változatos: a mezőgazdasági műveléstől az állattenyésztésig, a 
szolgáltatási szektortól egészen az energetikáig, a közlekedési infrastruktúrától 
a gépipari szektorig mindenhol jelentős.  
 
Ön szerint melyek a legígéretesebb szektorok, amelyek tovább erősíthetik az 
olasz vállalkozói jelenlétet Magyarországon? 
A magyarországi gazdasági mutatók pozitívak, továbbá a különböző szektorok 
fejlődési trendjei is állandó növekedést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy az „olasz 
kreativitásnak” kiemelt helye van a magyar piacon, mivel az folyamatosan 
keresi a minőséget és az újdonságot. A magyar piacra való bejutás kulcsa az 
úgynevezett „Made in Italy” szektor, mely magába foglalja a vendéglátóipartól 
kezdve (Hotel-Étterem-Vendéglátás) a különböző szolgáltatási szektorokat. Az 
imént felsorolt szektorokon kívűl az ingatlanpiac, a környezetvédelmi szektor, a 
közlekedési és az energiaipar is jelentős növekedést mutat.  
 
- Milyen előnyökkel jár a MOLK tagság? 
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarához való csatlakozás számos 
előnnyel járhat bármely vállalkozás számára: 
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• A belépéssel részévé válhat egy privát szövetség dinamikus és előkelő 
vállalkozási hálójának, melyet az Olasz Gazdasági Fejlesztési Minisztérium 
és a Magyar Állam is elismer; 

  
• Lehetősége nyílik új, izgalmas gazdasági együttműködésekre a MOLK széles 

tagvállalati, illetve partneri hálójának köszönhetően, a versenytársakhoz 
képest jelentősen kedvezőbb módon; 

  
  
• Részt vehet a Kamara által szervezett rendezvényeken, hogy mindig 

naprakész információt kapjon a különböző piaci szektorok innovációs 
tevékenységéről, lépést tartva az üzleti világ dinamikájával; 

  
• Tagvállalatként kedvezményes tarifával  veheti igénybe különböző 

szolgáltatásainkat, úgy mint, tanácsadás, marketing, kétoldalú találkozók 
szervezése, buyerek felkutatása, és fordítói-tolmács szolgáltatás. Továbbá 
segítséget nyújtunk kiállítások, workshopok és egyéb rendezvények 
lebonyolításában mind Magyarország, mind Olaszország területén. 
 
 

  
A tagsági beiratkozás évente történik, érvényessége a beiratkozási év január 1-
jétől, december 31-ig tart, melyet automatikusan meghosszabítunk, 
amennyiben a tagság nem kerül lemondásra. További információkért kérjük 
látogasson el az alábbi e-mail címre: info@cciu.com 
  
Ferdinando Martignano 
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke 
 
 
 
http://www.expat.com/it/intervista/669_ferdinando-martignago-presidente-
della-camera-di-commercio-italiana-per-l-ungheria.html  
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Rendezvények  

Olasz Napok a Vásárcsarnokban 
 
 
A Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara idén is 
nagy örömmel rendezte meg a 
nagysikerű Olasz Napokat a 
Központi Vásárcsarnokban.  
A június 28-tól 30-ig tartó 
rendezvény keretén belül, a 
részt vevő partnereknek 
lehetőségük nyílt bemutatni és 
megismertetni termékeiket a 
Csarnokba látogató 
nagyközönséggel. 
  
 
 
 
 
 

  

  

   

  

  

  

 

A kezdeményezésben ez alkalommal is számos vállalkozás képviseltette magát, mind 
a gasztronómia és borászat, mind a sport, a kultúra, illetve a divat területéről. 
A termékeiket bemutató vállalatok a Borok Háza Kft.; Pasta&Pasta Kft.; Szolnoki 
Ágnes; Very Italy Kft.; Ragustami Restaurants Kft.; Motor Line Kft.; Couleurs de 
Papillon voltak.  
 

 

A MOLK információs pultja 

Very Italy Kft. Very Italy Kft. 



Ragustami Restaurants Kft. 

Az eseményre ellátogató vendégeknek 
alkalmuk nyílt a Vásárcsarnok központi 
részén elhelyezett standoknál 
megtekinteni, valamint megkóstolni a 
felsorolt kiállítók által készített, illetve 
forgalmazott termékeket.  
 
A MOLK a vállalkozásokkal 
közreműködve nem csupán a félsziget 
gasztronómiai és kulturális 
örökségének hagyományos és méltán 
híres termékeit mutatta be, hanem az 
országot világszerte szimbolizáló 
eredeti kézműves olasz alkotásokat is.  
 
 
A számos pozitív visszajelzés, mind a 
résztvevő vállalatok, mind a látogatók 
részéről, bizonyítja, hogy a rendezvény 
ezúttal is nagy sikert aratott. 
  

 Borok Háza Kft. 

Borok Háza Kft. Motor Line Kft. 
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Rendezvények  
APERITIME 

Köszöntő a nyári szünet előtt 
  
 
2016. július 28-án, csütörtökön megrendezésre került a MOLK Aperitime 
rendezvénysorozatának újabb állomása, melynek ez alkalommal a Bistro Fine 
étterem adott helyet.  
 
Az Aperitime keretén belül, a klasszikus olasz „aperitivo” hagyományát 
meghonosítva, a MOLK lehetőséget kínál a tagjainak és partnereinek a munka utáni 
kikapcsolódásra és üzleti kapcsolatok kiépítésére, egy pohár finom bor vagy koktél 
kíséretében.  
 
Az esemény, melyre közel ötvenen látogattak el, ezúttal is nagy sikert aratott. 
A MOLK megragadta a lehetőséget, hogy köszöntse vendégeit, s egyúttal koccintson 
velük az év eddigi sikereire, annak reményében, hogy a nyári szünetet követően 
ismét megrendezésre kerülő Aperitime alkalmával viszontláthatja kedves vendégeit.  
A Hotel Moments szálloda földszintjén található kifinomult stílusú étterem Budapest 
szívében helyezkedik el, az Andrássy úton, csupán pár lépésre a Magyar Állami 
Operaháztól. A fantasztikus design, a kifogástalan szervezés, valamint a személyzet 
kedvessége és felkészültsége mind-mind hozzájárultak az esemény sikeres 
kimeneteléhez. 
 
Az Aperitime este 18 órakor vette kezdetét, és kellemes, pezsgő légkörben 
folytatódott tovább. Az est vége felé sor került a tombolasorsolásra is, ahol három 
szerencsés résztvevő lehetett gazdagabb két üveg olasz Valdobbiadene proseccoval, 
valamint két jeggyel a nagysikerű Virtuózok című tehetségkutató döntőjére. 
A nyereményeket a Proseccoshop és a Classic Talents Hungary Kft., a Virtuózok 
tulajdonosa ajánlották fel, akik nem csupán az est fontos támogatói voltak, hanem 
előkelő tagjai és partnerei is a Kamarának.  
 
Az esemény egyike azon új kezdeményezéseknek, melyek célja, hogy a kamarán 
belüli, illetve a vele kapcsolatban álló vállalatok és partnerek közötti üzleti, 
kereskedelmi, valamint személyes kapcsolatok fejlesztését. 
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A rendezvényről további képeket, a Facebook oldalunkon találhatnak: 
https://www.facebook.com/cciu.molk/photos/?tab=album&album_id=16434003
42643559  

Jobbra a MOLK elnöke, Ferdinando Martignago néhány 
vendéggel 

Bistro FIne 
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„Join us” 

Karina Zygykalo 
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Rendezvények  
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara mobilitási 

projektje összefoglaló 

2016 május 31-én zárult a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara KA1-es típusú 2 éves 
mobilitási projektje, melynek keretein belül 
magyar fiatalok vehettek részt olaszországi szakmai 
gyakorlaton.  

 
A MOLK partnere, a mobilitási projektekben nagy tapasztalatot szerzett MARCO 
POLO G.E.I.E., akinek a fő tevékenysége immár több mint 10 éve, az olaszországi 
szakmai gyakorlat lehetőségének megteremtése. 
 
A projekt lehetőséget biztosított 21, 18-30 év közötti tanuló számára, hogy 140 
napig (20 hétig) külföldi szakmai gyakorlaton vegyen részt olyan észak-
olaszországi Friuli-Venezia-Giulia és Veneto tartománybeli szállodákban és 
vendéglátó-ipari egységekben, ahol konyhai – felszolgálási és egyéb feladatokon 
keresztül fejleszthették szakmai tudásukat, nyelvismeretüket, személyiségüket, 
kulturális nyitottságukat, amely az egész életükre nézve kapcsolati tőkéjük 
megalapozását is jelentette. 
 
A gyakorlati idő pozitív hatása, a munkaerő piaci szereplésük során jelenik meg 
látványosan. A projekt a fiatalok szakmai fejlődését, hatékony és aktív 
időtöltését kívánta kiszolgálni. A munkaprogram úgy volt kialakítva, hogy a 
gyakorlat mellett idejük legyen Olaszország és 
a fogadó város történelmének, kultúrájának és gasztronómiájának 
megismerésére, a környezet aktív felfedezésére. A kiutazás előtt a programra 
kiválasztottak személyesen tartott foglakozásokon és e-learning módszer 
alapján, nyelvi, kulturális, jogi, munkaügyi, egészségügyi, egészségbiztosítási, 
konfliktuskezelő és csapatépítő felkészítésen vettek részt.  
A nyelvi online tanfolyam kifejezetten, erre a célra kialakított pedagógiai 
koncepció alapján került megszervezésre, sok szóbeli gyakorlással, 
a gasztronómiai szókincsfejlesztéssel, a teljesen kezdő szinttől egészen 
a társalgási szintig.  
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A kiutazók biztosítással voltak ellátva a program teljes időtartama alatt, ezen 
kívül a ki- és hazautazás, a szállás és az étkezés költségeit a program mind 
magában foglalta. 
A kiutazók mentorálasáról, szakmai, nyelvi és személyi fejlődéséről a kulturális 
mediátor*, magyar anyanyelvű olasztanár, olasz anyanyelvű tanár, illetve egy a 
szakmai tutor és a projekt felelős gondoskodott.  
*A kulturális mediátor egyedi, csak a Marco Polo G.E.I.E. mobilitási programjára 
jellemző, olyan Olaszországban élő magyar anyanyelvű munkatárs, aki minden 
problémával kapcsolatban segítette a diákokat az olaszországi tartozódásuk alatt. 

 
A Kutúrális mediátor ismerteti feladatait: 
https://youtu.be/-bedDSCxoiI  
 
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara célja, hogy a programban 
résztvevőket összehozza az Olasz Vendéglátás Védjegyét kiérdemlő hazai és 
nemzetközi idegenforgalmi és vendéglátó egységekkel, így segítve, a projekt után 
is, a további szakmai fejlődésüket és elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. 
 
A projekt során MOLK fő feladatai: 
 
 - Pályázati dokumentáció elkészítése 
 - Projekt menedzsment 
 - Szerződéskötés a Nemzeti Irodával 
 - Pályázatok meghirdetése a célcsoportban 
 - Pályázó véleményezése és kiválasztása 
 - Szerződéskötés a résztvevőkkel 
 - A kiutazók felkészítése 
 - Ki- és hazautazás megszervezése 
 - Biztosítások megkötése 
 - Programkövetés – Monitoring 
 - Europass Mobility bizonyítvány előkészítése 
 - Elszámolás elkészítése 
 - Záró beszámoló elkészítése, disszemináció – az eredmények  
    nyilvánosságra hozása és terjesztése 

 
A Projek résztvevői a Szinergia Szakképző Iskola és Dobos C. József 
Szakközépiskola tanulói voltak: http://www.szinergiaszakiskola.hu/; 
http://www.dobosvszi.hu/ . 
A felkészítő kurzus végén a tanulók nyelvi és szakmai vizsgáztatáson vettek részt.   
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Videó Szinergia vizsgáztatásról:  
https://www.youtube.com/watch?v=XHwZRSjnVcs  
 
Videó a Dobos Sazkközépiskola vizsgáztatásról: 
https://www.youtube.com/watch?v=cJX4KAcPTYw  

 
A Program nagyszabású disszeminációs rendezvénnyel 
zárult, mely a Budapesti Gazdasági Főiskola 
jóvoltából, a főiskola dísztermében került 
megrendezésre, és melyet a MOLK, 3 egyéb 
eseménnyel kötötte össze. Így, az új mobilitási 
programra jelentkezők, és a közönség, a KA1-es 
Program és annak résztvevőinek beszámolóin túl, 
ízelítőt kaptak az olasz vendéglátóipar sajátosságaiból, 
érdekes előadásokat hallgathattak különböző 
témákban, majd a program végén olasz ételkóstolón 
vehettek részt.  

A rendezvényen készült videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=4yDvfOoQoao  
A Program koordinátora beszéde: 
https://www.youtube.com/watch?v=U79MUgXO3uA  

 

A Program résztvevői Europass Mobility bizonyítványt kaptak. 
 
Az Ospitalitá Italiana-hoz tartozó éttermek képviselői meghallgathatták a diákok 
beszámolóit, és személyesen is megismerhették őket. 
Így, megvalósult a MOLK azon törekvése, hogy a legjobb olasz éttermek tudomást 
szerezzenek a megfelelően felkészült, olaszországi  szakmai gyakorlaton részt vett 
tanulókról, akik készen állnak belépni a munkaerő piacra, és nem csak nyelvileg 
felkészültek, de elegendő olasz gasztronómiai ismerettel is rendelkeznek. 
 

 

A BGF-en tartott disszemináció. A képen 
jobbról: a tolmács, Viktória Mihalik, 
kulturális mediátor, Dávid Ilona, és a 

MOLK elnöke, Ferdinando Martignago, 
valamint egy grado-i étterem 

képviselője. 

 

Gulyás Kitti tanuló, 
élménybeszámolója közben 
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https://www.youtube.com/watch?v=4yDvfOoQoao
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https://www.youtube.com/watch?v=U79MUgXO3uA
https://www.youtube.com/watch?v=U79MUgXO3uA


A Program sikerét mutatja továbbá, hogy a programon részt vett diákok 90%-
a sikeresen helyzkedett el itthoni olasz éttermekben. Többek között az 
Akademia Italia-ban, és a Trattoria Pomo d’Oroban. Sokukat visszahívták a 
tavalyi gyakorlati helyeikre Olaszországba (Grado városban az Ai Patriarchi és 
az Al Doge étterembe, illetve számos más hotelbe és vendéglátóhelyre.) 

  

Galambos Nikolett 
tanuló, új munkahelye, a 
Hotel Blue Marine előtt 

. 

Szigeti-Terebessy Kamilla tanuló 
az Al Doge étteremben kezdheti a 

pályafutását 

Az alábbi linkre kattintva megtekinthetik a KA1 projektet bemutató DVD-t: 
https://drive.google.com/file/d/0B0yQ4OeXQ_xKUzVlbUUwcmN6RGM/view?usp
=sharing  
∗Amennyiben problémák adódnak a Zip file kibontásával, úgy javasoljuk hogy a 
„Zip/Unzip” fülre kattintva próbálkozzanak megnyitni a mappát. Másik lehetőség a 
társítás fülre kattintva, szintén a „Zip/Unzip” lehetőség, mellyel a nappában lévő 
összes file listaszerűen megtekinthető és letölthető. 
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Ilona David 
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Rendezvények  
Szakoktatók olaszországi továbbképzése 

(03/09 április 2016 - 10/16  április 2016) 
  
 
2015-2017 között, a 2 éves KA1-es típusú mobilitási projekt keretében 
áprilisban 2, októberben 1, a Ho.Re.Ca szektorban tevékenykedő 
szakoktatókból álló csoport vett/vehet részt Gradóban, egy egyhetes 
szemináriumon. 2016 áprilisában, 44, októberben pedig 22 magyarországi 
szakoktató ismerkedik meg az olasz gasztronómiai és borászati szektor 
világával. 
Az MNGSZ (Magyarországi Nemzeti Gasztronómiai Szövetség) által 
megpályázott, A KIVÁLÓ ÍZEK NAGYKÖVETEI SZEMINÁRIUM elnevezésű 
program a vendéglátóipari szakoktatók fejlesztését hivatott elősegíteni. 
Az egyedülálló kezdeményezés, az első ilyen szakmai út mely Magyarországon 
szerveződik.  
 
A megvalósító a MARCO POLO G.E.I.E., mely ügyvezetője, Ferdinando 
Martignago ötlete alapján született meg, aki immár több mint 15 éve valósít 
meg nemzetközi mobilitási programokat magyar fiatalok számára. Ezzel a 
projekttel azonban nem csak fiatalokat juttat az olaszországi szakmai gyakorlat 
lehetőséghez, hanem szakoktatókat, vendéglátáshoz kapcsolódó 
szakembereket is.  
A szeminárium központi témája a gasztronómia és a borászat, mely 
összhangban áll hagyományokkal, vidékkel, egészséges életmóddal, az 
innovációval, a mikro gazdasággal és a turizmussal. Fontos téma továbbá a 
táplálkozás és az egészség kapcsolata, és annak kapcsolatba hozatala a 
turizmus-vendéglátással, mely értékes erőforrást jelenthetne hazánkban is. 
 
A képzés délelőtti és délutáni foglalkozásokból állt. Délelőtt, a részvevő 
szakoktatók látogatást tettek Friuli-Venezia Giulia tartomány kiemelkedő 
hírnevű mezőgazdasági cégeinél: 
 
- Jolanda De Coló (www.jolandadecolo.it) 
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http://www.jolandadecolo.it/


1976 óta foglalkozik élelmiszer feldolgozással, különös gonddal válogatja meg 
alapanyagait. A Palmanovában található, 5000 m2 alapterületen fekvő telephelyén 
több mint 2000 hús- és halterméket készítenek, amelyek országos és nemzetközi 
szinten is fontos szerepet töltenek be az élelmiszeripari szektorban. 

 
- Formaggi Gortani di Santa Maria la Longa mezőgazdasági vállalat (Udine 
megye) (www.gortanifarm.it) 
A sajtjaikat kizárólag a barna alpesi tehén tejéből nyerik , ezen állatok teje adja a 
sajtok különleges jellegét. Az őszi és téli időszakban síkvidéken, míg a száraz-meleg 
évszakokban a teheneket Pozof havas legelőjére hajtják, ami a Zoncolan hegy lábánál 
az Alpes legelőin található. 

 
- Le Due Torri di Corno di Rosazzo mezőgazdasági vállalat (www.le2torri.com) 
Szőlő- és bortermesztéssel és annak eladásával foglalkozik a friuli Collio 
tájegységének szívében. Legfőbb célja a minőség előnyben részesítése a 
mennyiséggel szemben, továbbá a környezet megóvása, a borászattal kapcsolatos 
jogszabályok betartása, és a megszerzett tapasztalat átadása, a hagyományokat 
mindig szem előtt tartva. 

 
- Mosaico Cukrászda (www.pasticceriamosaico.com) 
Az alapos gondossággal kiválogatott minőségi alapanyagok, és a folyamatos 
megújulás, ami a hagyományokat is szem előtt tartja: ezek alkotják a cukrászda 
jellegzetességét. Piero Zerbin, a cég vezetője, a cukrászat iránt érdeklődők és 
rajongók számára tanfolyamot is indít, azzal a céllal, hogy bevezesse őket a 
sütemény- és csokoládékészítés világába, megismerjék annak alapvető technikáit és 
minden csínját-bínját. 

 
- Gradói Halászati Szövetkezet 
1930-ban alapították, mint a lagúna halászati egyesületét, ami még ma is a friuli 
vidék halászati ágazatának legfontosabb képviselője. A termékek, árverés útján, 
egyenesen a hajóból a boltok pultjaira kerülnek: a jelszavuk a „helyben termelni”. A 
termékek széles választékát kínálja, mintha csak közvetlenül a hajó fedélzetéről 
vásároltuk volna azokat. 
 

- Zoff sajtüzem (www.borgdaocjs.it) 
Négy generáció óta tenyészti az olasz vörös színű tarka szarvasmarhákat, akik a 
stresszmentes állattenyésztés elvét követve, kizárólag azokból a legelőn fellelhető 
füvekből és a takarmányokból, amiket személyesen Giuseppe művel a réteken, a 
biológiai gazdálkodással összhangban, vegyi anyagok hozzáadása nélkül. A frissen fejt 
tej egyenesen a sajtüzembe kerül, melyből alacsony koleszterinszintű sajt és joghurt 
készül 
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- Bagolin di Fossalon di Grado mezőgazdasági vállalat (Grado megye) 
(https://www.facebook.com/Flli-Bagolin-Azienda-Agricola-
1454693494777717/?ref=br_rs) 
A gazdaságot 6 fiútestvér alapította, a mezőgazdaság különböző ágazataiban 
tevékenykedik, mint a szezonális zöldség- és gyümölcstermesztés. A tavaszi időszakban 
a vállalat legfőbb erőssége a fehér- és zöldspárga-termesztés. 

 
- IAL Szállodai szakképző központ, Monfalcone (Trieszt megye) (www.ialweb.it) 
Az Europalace területén található híres  szálloda, a Fincantieri vállalat (hajóépítési cég) 
dolgozóinak egykori munkásszállója, ma egy híres Szállodai Szakképző Iskolának ad 
otthont. Itt  készíti fel diákjait 1955 óta, három éves képzéseket kínál, ahol azt követően 
a negyedik évben szakosodási lehetőséget biztosítanak, hogy a diákok a 
legmegfelelőbben elsajátítsák azokat a képességeket  így megtapasztalva a munka 
világát a szálloda, étterem és vendéglátás ágazataiban. 
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A délutáni programot elméleti és gyakorlati oktatás követte. 
A gyakorlati részben a hagyományos olasz konyha receptjeinek elkészítését 
oktatta két mesterszakács, Alessandro Arena és Sergio Mian. 
Az elméleti részben, a mesterszakácsok vezetésével részletes megvitatásra 
kerültek különböző témák, úgy mint,  kultúra, gasztronómia, az egészség 
megőrzés fontossága stb. A szeminárium lehetővé tette továbbá a személyes 
találkozást,  a szektort képviselő vezetőkkel és alkalmazottaikkal, akikkel a 
szektor technikai-szakmai szükségleteiről, kutatásokról és innovációs 
lehetőségekről lehetett eszmecserét folytatni. 
A monfalconei IAL szállodai szakképző iskolába tett látogatás felemelő pillanat 
volt az oktatók számára, hiszen ennek alapján összehasonlíthatták az olasz és a 
magyar nevelési-oktatási kultúrát. A közös nevezők egyértelművé tették, hogy 
más módon kell felkészíteni a diákokat, annak érdekében hogy munkájuk 
nemzetközi szinten is megállja a helyét. 
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Az első sorban a MOLK elnöke, Ferdinando Martignago aki többek között a 
szeminárium ötletgazdája, a „Szakoktatók Olaszországi Továbbképzése” 

program résztvevőivel. 

A továbbképzés záróakkordjaként Sig.ra Peri táplálkozástudományi szakértő 
asszony, az Udinei Egyetem Táplálkozástudományi Tanszékének docense és 
kutatója, dietetikus tartott előadást, amely az egészséges táplálkozással, az 
egészséges életmóddal és az élelmiszerpazarlással kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókról szólt. 

 
A szeminárium sikerét a szervezőkön, előadókon túl a résztvevők tették teljessé. 
Ezúton köszönjük a részvételt minden meghívott cégnek és  résztvevőnek. 
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Ilona David 



Rendezvények  
Egy új kezdeményezés 

Klubvacsorák 
 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara újabb különleges 
eseménysorozatra invitálja tagjait. 
A Klubvacsorák a MOLK elnökének vagy alelnökének részvételével kerülnek 
megrendezésre, 6-10 fős létszámmal. A vacsorák célja, hogy Tagvállalataink és 
menedzsereik számára alkalmat teremtsünk arra, hogy a közös érdekeiket, 
valamint a vállalatok vezetését érintő kérdéseket és általánosan felmerülő 
prpblémákat, lehetőségeket megvitassák.  
 
A Klubvacsorák a MOLK-kal szerződésben lévő éttermekben kerülnek 
megrendezésre, ahol a résztvevők számára garantált a bensőséges és barátságos 
környezet, valamint a kerekasztalnál folytatott beszélgetési lehetőség. 
 
Az általunk szervezett vacsorák közvetlen hangvételűek és kötetlenek lesznek, 
így a spontaneitás szellemében előre megadott téma sem lesz.  
A vacsora részvevői, akik sok esetben nem ismerik egymást, vállalati szektor 
alapján kerülnek kiválasztásra, így a találkozó során hasonló jellegű problémák 
kerülhetnek megvitatásra és megoldásra.  
 
Közvetítőként a MOLK, a vacsorákat a résztvevők igényei szerint szervezi, 
figyelembevéve a Tagvállalatoknak ideális időpontokat. Éppen ezért a 
Klubvacsorák hétköznap, előre láthatólag 40-45 naponta kerülnek 
megrendezésre. Egy speciális program segítségével a meghívott vendégeknek 
lehetőségük lesz a számukra megfelelő időpont megadására.  
Igény esetén a MOLK a vele szerződésben lévő hotelek egyikében kedvezményes 
éjszakai szállást is biztosít. 
 
Ezen kezdeményezés révén a jövőben, hasonló vacsorák megszervezésére kerül 
sor a kisipari vállalatok, üzleti tanácsadók, ügyvédek, valamint a 
vendéglátóiparban dolgozó Tagjaink számára. 
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Info  
Assocamerestero: „Lombardia és Kelet-Európa 

találkozása” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Olaszország Lombardia régiója immár felismerte a kelet-európai országok 
kiemelkedő gazdasági szerepét, melyet többek között az Európa 
központjához való földrajzi és kulturális közelségének köszönhet, mely 
létfontosságú tényező a cserék logisztikájának tekintetében a távolabbi 
országokhoz képest.Sőt, Lombardia és Veneto rendelkeznek az olasz régiók 
közül a legnagyobb számú kereskedelmi cserével. Az olasz vállalkozásokat 
érintő gazdasági nehézségek fontos tényezőjét jelentik a napjainkban egyre 
inkább növekvő Keletre összpontosuló figyelemnek. 
 
Július 11-én megrendezésre került Milánóban a „Lombardia és Kelet-Európa 
találkozása” címet viselő Találkozó, melynek a Pirelli Toronyház adott helyt. 
Az eseményt Lombardia szervezte, a világ 54 országában jelen lévő 78 
kereskedelmi kamarát egyesítő Assocameresteroval (Olasz Külföldi Kamarák 
Szervezete), a Lombardiai Kereskedelmi Kamarákkal, valamint az 
Oroszországi, Lengyelországi, Magyarországi, Bolgár, Szerb, Cseh és a Szlovák 
Kereskedelmi Kamarákkal együttműködve.  
 
A találkozó tárgyát elsősorban olyan témák képezték, mint Lombardia 
exportja és nyitása a külföldi piacok felé - különös tekintettel a jövőbeli 
kelet-európai üzleti lehetőségekre - az eseményen érintett országok 
gazdasági, jogi, illetve pénzügyi helyzete, valamint a nemzetközivé válás és a 
beruházások lehetősége a kelet-európai országokban.  
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A találkozón részt vettek az intézményes világ kulcsfontosságú szereplői, többek 
között az Olasz Külföldi Kamarák Szövetkezetének, egyúttal a Lombardiai 
Kereskedelmi Kamarák Regionális Szövetsegének (Unioncamere Lombardia) Elnöke, 
Gian Domenico Auricchio, valamint az érintett Külföldi Kereskedelmi Kamarák 
küldöttjei, például Francesco Mari, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
Alelnöke.  
 
A kezdeményezés a Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák Hálózatának az olasz kis- 
és középvállalkozások támogatása céljából végzett tevékenységi körén belül jött 
lére. A találkozó lehetőséget teremtett a régió külföldi piacok felé történő 
nyitásának és a jövőbeli európai szintű üzleti lehetőségek megvitatására. 
Nyitóbeszédében Raffaele Cattaneo, a Lombardiai Regionális Tanács Elnöke 
kiemelte, hogy a „helyi szervek közreműködése nélkül a beruházások és a 
növekedés beindítása” szinte elképzelhetetlen. „Együtt kell megteremtenünk a 
régiók és városok szerepén keresztül azon körülményeket, melyek segítségével újra 
be tudjuk indítani a fejlődést. 

Arra van szükség, hogy egyesítsük erőinket, 
erősebb kapcsolatokon és konkrét tetteken 
keresztül is, mert az állampolgárok 
igényeihez legközelebb eső intézmények az 
európai politika központja felé fordulhatnak. 
A kelet-európai országokban a fejlődés 
sokkal gyorsabb ütemben halad, s ezért 
Lombardiának is fontos, hogy lehetősége 
legyen kapcsolatot teremteni olyan 
gazdaságokkal, melyek esetében jelentős 
fejlődésekre van kilátás.” 

 
Az olasz ISTAT (Olasz Nemzeti Statisztikai Hivatal) legfrissebb adatai alapján, az 
Assocamerestero által elkészített kimutatások is alátámasztják a régió kelet-
európai országokban betöltött központi szerepét. Az adatok szerint 2016 első 
negyedévében az európai exportjának 13%-a Bulgáriába, Lengyelországba, 
Csehországba, Oroszországba, Szerbiába, Szlovákiába és Magyarországba irányult, 
megközelítőleg összesen 2,3 milliárd euro értékben. A térség exportjának 68%-a 
elsősorban az európai piacokat célozza meg.  

Raffaele Cattaneo, a Lombardiai Regionális Tanács 
elnöke 
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Ezzel a céllal, s elsősorban olyan kezdeményezések segítségével, mint a mai 
szeretnénk még inkább megerősíteni a lombardiai kamarai szervezet és a régió, 
valamint az olasz külföldi kereskedelmi kamarák közti együttműködést, ezáltal 
lehetőséget teremtve a vállalatoknak, hogy segítséget kapjanak a nemzetközi 
fejlődésükhöz.” 
 
Egészen pontosan Magyarországon a lombardiai export 24,6 %-át a fém és a 
fém termékek teszik ki, 87,6 millió euro értékben, míg a gépi berendezések 
esetében 22% és 78,6 millió euro, a vegyi anyagok és vegyipari termékek 
esetében pedig ez az érték 16,3% és 58,2 millió euro. Lengyelországban a fém 
és a fém termékek exportja Lombardia teljes export értékének a 27%-át képezi, 
118,9 millió euro értékben, míg a gépi berendezéseket tekintve ez az érték 
17,7% (77,8 millió euro), a vegyi anyagok és vegyipari termékek esetében 12,9% 
(95,8 millió euro). Csehországban a fém és a fém termékek exportja 20,1%-a 
(149,2 millió euro) a Lombardiából történő teljes exportnak, míg ez az érték a 
gép berendezéseknél 19,7% (146 millió euro), a vegyi anyagok és a vegyipari 
termékek esetében 12,4% (54,8 millió euro).  
 
Szlovákiában a fém és a fém termékek exportja Lombardiából 25,5%-ot ért el 
(51,7 millió euro), a gépi berendezéseké 16,3%-ot (33,2 millió euro), míg a vegyi 
anyagok és vegyipari termékek exportja 12,9%-ot (26,1 millió euro). 
Bulgáriában a lombardiai export 22,2%-át teszi ki a fém és a fém termékek 
exportja, 30,7 millió euro értékben, a gépi berendezések esetében ez 19,8% 
(27,3 millió euro), a textil, ruhaipari termékek és lábbeli exportja esetében 
pedig 12,3% (17 millió euro). 
 
Oroszországban Lombardia teljes exportjának 20,9%-át képezi a fém és a fém 
termékek exportja (72,7 millió euro), a textil, ruhaipari termékek és lábbeli 
exportja 19,6% (68,4 millió euro), a vegyi anyagok és a vegyipari termékeké 
14,8% (51,7 millió euro).  
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Gian Domenico Auricchio, az Assocamerestero és az Unioncamera Lombardia 
elnöke szerint „a lombardiai gazdaság egyre inkább nyit a nemzetközi piacok 
felé: kevesebb, mint 10 év alatt a vállalkozások külföldi forgalma közel 10 
százalékponttal növekedett. Mindennek dacára, elsősorban a kisebb vállalatok, 
a bennük rejlő potenciál ellenére nehezen találnak stabil támogatást külföldön. 
Szükségük van arra, hogy támogatást kapjanak a környezetükben olyanoktól, 
akikkel - azon felül, hogy azonos igényekkel rendelkeznek - könnyen meg tudják 
találni a közös hangot.  



Szerbiában viszont a lombardiai export 22,3%-át teszik a vegyi anyagok és 
vegyipari termékek (21,6 millió euro), míg ez az érték a textil, ruhaipari termékek 
és lábbeli exportja esetében 16% (15,6 millió euro), a gépi berendezések 
esetében pedig 15,1% (68,4 millió euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarország minden kétséget kizáróan a figyelem középpontjába került, a pár 
éve megindult nagymértékű gazdasági változásainak köszönhetően. Több 
különböző mikroökonómiai szempontot – mint például a munkanélküliség és az 
államadósság csökkenése, illetve a GDP növekedése – figyelembe véve, a 
sereghajtó szerepéből kitörve került tulajdonképpen az elsők közé Európában.  
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara lépést tartva a neki otthont adó 
országgal, szintén nagy gazdasági növekedést tudhat magáénak, de 
Olaszországban is számos területi szolgáltatási ponttal rendelkezik (P.A.T.) annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtson a magyar piacra betörni kívánó olasz 
vállalkozásoknak.  

 

Forrás:: www.gasandoil.com 
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Tagvállalati hírek  
„DT CONSULT”,  

 egy Délkelet-Európa irányába mélyen elkötelezett tagvállalat 
 
A „Lombardia és Kelet-Európa találkozása” elnevezésű konferencián a 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara egyik fontos tagja is képviselte magát, 
mégpedig Matteo Montanari, a DT CONSULT ügyvezető igazgatója. 
Matteo Montanari, aki 2009-től egészen 2014-ig a Confindustria Transilvania Sud 
elnöke volt, már húszéves tapasztalattal rendelkezik Kelet-Európában, s jelenléte 
Európa egész keleti térségében kiemelkedő jelentőséggel bír tagjaink közt.  
A DT CONSULT egy olyan 2008 óta működő, a nemzetközivé válásban segítséget 
nyújtó tanácsadó cég, mely tanácsadói szolgáltatásokat nyújt azon vállalatok 
számára, melyek Délkelet-Európába és az Egyesült Államokba szeretnének 
exportálni, gyártani, munkát vállalni, valamint befektetni.  
Mára már több, helyi személyzettel működő operatív székhellyel rendelkezik 
Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és Szerbiában, továbbá jelen van az 
egyesült államokbeli Los Angelesben is.  
  
  
  

forrás: http://www.dtconsult.eu/sud-est-europa 
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A fenti táblázatban feltüntetett, az Olaszország és Délkelet-Európa közti 
cserekereskedelemre vonatkozó adatok alapján megállapítható, hogy Olaszország 
többet exportál ebbe a régióba, mint Kínába, Japánba és Brazíliába, illetve e régió 
összcseréje világszinten a hatodik helyen található. 
Matteo Montanari elképzelése, azaz egy olyan szolgáltatási rendszer megalkotása, 
mely Délkelet-Európa nemzetközivé válását célozza meg, sikeresnek bizonyult, 
melyet az olaszországi Lombard régió által szervezett „Lombardia és Kelet-Európa 
találkozása” elnevezésű konferencia is megerősít.  
 
  

„A nemzetközi piac egy legyőzésre váró kihívás.” 
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Tagvállalati hírek  
COLOR PACK ZRT 

 
 
 

 
 
 
 
A Color Pack Zrt családi vállalkozásban működő zártkörű részvénytársaság, mely 
megalakulása óta nyújt magas szintű nyomdai és csomagolástechnológiai 
szolgáltatást partnereinek. Profilunkat két fő tevékenység alkotja: 
csomagolóanyagok (elsődleges és másodlagos kartondobozos csomagolás, 
ajándékcsomagolás/díszdobozok, polcrakész csomagolás) 
hagyományos nyomdaipari termékek (az egyszerű szóróanyagtól a keménykötésű, 
magas értéket képviselő könyvekig). 
 
26 éves tapasztalatunk, valamint magasan kvalifikált, a termék és a partnerek iránt 
elkötelezett szakembergárdánk – a legmodernebb gépi berendezések segítségével 
– biztosítja a kiemelkedő minőséget és garantálja a teljes vevői megelégedettséget, 
legyen szó bármilyen  iparág bármely szintű igényéről. 
 
Hogy mi különböztet meg bennünket más, hasonló tevékenységet végző 
vállalkozástól? 
• Személyre szóló kiszolgálás, a különleges igények legmesszebbmenőkig való 
figyelembevétele az ár/érték arány legszigorúbb betartásával. 
• Mindig újat, mindig a legjobbat kereső költséghatékony megoldások. 
•Hatékonyság és rugalmasság. 
• Az együttgondolkodás lehetősége. 
 

Várjuk jelentkezését, hogy elképzeléseit  
megvalósíthassuk és kialakíthassunk egy  
szoros, kölcsönösen előnyös együttműködést  
cégével. 
 
Zsukk László 
Vezérigazgató 
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Központja Colorpack A  laboratóriuma Colorpack 

Zsukk László ezérigazgató 



2016. március 1-én megnyitotta kapuit a Hotel Moments Budapest, melynek 
ünnepélyes megnyitójára áprilisban került sor.  
 
Ezt a gyönyörű négycsillagos szállodát a Hotel Parlament és a Hotel Palazzo Zichy 
után harmadikként nyitotta meg a Continental Group a magyar fővárosban. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pár lépésre a Magyar Állami Operaháztól, a méltán híres Andrássy úton 
elhelyezkedő Hotel Moments egy, a kifinomult elegancia jegyében felújított XIX. 
századi, üveggel borított átriummal rendelkező csodás épületben várja 
vendégeit. A szálloda 99, „art deco” stílusban berendezett 3 kategóriájú; 
superior, executive és junior suite szobákkal rendelkezik, melyek közül a legfelső 
emeleten elhelyezkedő „Andrássy” lakosztályból gyönyörű kilátás tárul elénk a 
Szent István Bazilikára. A szobákban, illetve az épület egész területén biztosított a 
díjmentes szélessávú Wi-Fi internet elérés.  
A hotel rendelkezik egy korszerű technológiával felszerelt, napfényes 
tárgyalóteremmel is, Lounge Bar szolgáltatásuk pedig minden nap korlátlan kávé-
, tea- és ásványvízfogyasztást biztosít vendégeinek.  
 

                                                                  
 
 
 
 

A fényképek forrása a : www.hotelmoments.hu 
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Info 



Wellness szolgáltatásként konditerem, szauna és különféle masszázs vehető 
igénybe egy csodálatos környezetben.  

  
A hotel étterme, a Bistro Fine helyi és nemzetközi borspecialitások széles 
választékával, reggelivel, ebéddel és vacsorával, valamint naponta megújuló 
menüajánlattal várja mind szállóvendégeit, mind pedig a magyar közönséget. 
Az étterem kínálatában friss tészták, kézműves édességek, helyben sütött 
péksütemények, glutén- és laktózmentes ételek találhatóak, de számos finomság 
közül válogathatunk elvitelre is  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Forrás: www.hotelmoments.hu 

 
A Continental Grouppal kötött együttműködési megállapodás értelmében, 
Tagvállalataink, kedvezményes áron vehetik igénybe a hotel szolgáltatásait. 
Az ezzel kapcsolatos további kérdésekkel és a kedvezmény igénybevételével 
kapcsolatban kérjük az info@cciu.com e-mail címen keressenek minket.   
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Info 
Részvételi lehetőség  

COSMOFOOD és GOLOSITALIA 

Kedves Tagok! 
  
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
az „Area Fiera” cégcsoporttal együttműködve lehetőséget kínál a COSMOFOOD 
és GOLOSITALIA szakkiállításokon való részvételre.  
  
A neves szakkiállítás célja, hogy a világ minden részéről egybegyűjtse az 
élelmiszer- és italgyártás, valamint Ho.Re.Ca szektorárban működő cégeket, 
akik egy szakkiállítás keretén belül, különböző marketing tevékenységeket 
folytatva (árusítás, kóstoltatás, prezentáció) mutathatják be termékeiket mind 
a vásárlók, mind a szakma képviselői számára.   
 
Az idei szakvásár immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, és a 
folyamatosan bővülő kiállítói kör most hazánk termékeivel gazdagodhat.   
    
A szakkiállítások időpontja:  
COSMOFOOD: 2016. november 12-15. (Vicenza) 
https://www.youtube.com/watch?v=tLGo-KLmOPA  
 
GOLOSITALIA: 2017. február 25-28. 
(Brescia)  https://www.youtube.com/watch?v=uieyM55VSOY  
 
A program részletes leírását, illetve a jelentkezési lapot és az ahhoz tartozó 
kitöltési útmutatót az eventi@cciu.com címre írva igényelhetik.  
További kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal! 
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Kövessenek minket: 

www.cciu.com 

info@cciu.com 

További információk; 

eventi@cciu.com 

marketing@cciu.com 

Események 
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