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Rendezvények 

Farsangi Aperitif 

 

Múlt február 24-én az Olasz Kereskedelmi Kamara szervezte az idéni első apéritifjét. 
A rendezvény az olasz apéritif hagyományán alapult, a Fővám téri „Up and Down” 
névű cocktail bar zajlott, amiről csodás a Szabadság-híd látványa, és kiváló alkalom 
volt az ismerkedés és a hálózatépítésre (networking).  

Barátságos hangulatban a Kamara és a társai megerősítették a kölcsönös bizalmukat. 
Az olasz nagykövet, Massimo Rustico és a kedves felesége jelenlétével tiszteltették 
meg a Kamarát. 

A rendezvény sok támogató hozzájárulásával valósult meg: a nagy Unicredit Bank, a 
Ferrero híres süteménygyártó, a bolognai Alleva and Partners ügyvédiroda, a Valdo 
híres pezsgőgyártó, a Present Store sikeres viszonteladó és a híres Jet Travel utazási 
iroda.  

A rendezvény sikere bizonyíték arra, hogy egy mélyebb kölcsönös ismerkedés 
alapvető a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, és ahhoz, hogy a 
MOLK még hatékonyabb legyen Magyarországon.  

 

Következik a Világgazdaság névű magazinon megjelent cikknek a fordítása, amit 
Ferdinando Martignagóval, a MOLK elnöke, tartott interjúról számol be: 

 

“A saját fejlesztésű eszközzel könnyen és gyorsan kereshetnek majd az 

európai és hazai pályázatok és támogatási lehetőségek között a kamara 

tagjai. Az új szolgáltatás a kamara április közepétől elérhető új honlapján 

lesz megtalálható – mondta Ferdinando Martignago, a kamara elnöke. 
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Az elnök beszámolt arról is, hogy folyamatosan nő a két ország közötti 

kereskedelmi forgalom. Tavalyelőtt 4,5 milliárd euró értékben exportáltak 

Magyarországról Olaszországba, míg az olasz cégek 4,1 milliárd euró 

értékben szállítottak Magyarországra termékeket és szolgáltatásokat. A 

műszeres mechanika, a szállítmányozási eszközök és az elektromos 

készülékek kereskedelme tette ki a forgalom nagy részét – ismertette. 

 

A legtöbb szektorban folyamatosan nőnek az olasz beruházások 

Magyarországon. A mezőgazdasági termelés,  az állattenyésztés, a 

kereskedelem, a szolgáltatóipar, a gyártás, az energiaszektor, a 

szállítmányozás és a fémmechanika területén a régiek mellett új cégek is 

érdeklődnek a lehetőségek iránt – számolt be a kamara elnöke. 

 

Jellemző az olasz mikro-, kis-, és középvállalatok jelenléte, de 

nagyvállalatok is megtalálhatók – jegyezte meg. Magyarországon mintegy 

2500 olasz vállalat van, amelyek több mint 25 ezer munkavállalót 

foglalkoztatnak.” 

 

Következik néhány fénykép a rendezvényről: 
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Rendezvények 

 “The future of Europe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Múlt március 23-án a MOLK részt vett a „The future of Europe” című nemzetközi 
konferenciára, amelyet a magyar Külügyi Miniszterium szervezett, a budapesti Olasz 
Nagykövetség együttműködésével. 

 

A rendezvény a Római Szerződés 60. évfordulójának alkalmában jött létre; Massimo 
Rustico, olasz nagykövet Budapesten, és szenátor Pier Ferdinando Casini, a Felsőház 
Külügyi Tanácsának az elnöke, szintén részt vett. 

 

A képen Francesco Maria Mari főtitkár és az Europai Uniói Ügyek Államtitkára Takács 
Szábolcs szerepel. Takács Szábolcs előadó lesz egyik MOLK által szervezett üzleti 
találkozóban. 
  

Segretario Generale, Francesco Maria Mari e Szalbolcs Takács, Segretario di Stato 
per gli Affari dell’Unione Europea. 
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Rendezvények 

Olasz Kereskedelmi Kamarák Európában Találkozója 
 
 

Március 19-20-án a londoni Olasz Kultúrintézetben az olasz Kereskedelmi Kamarák 
Európában találkozóját tartották: ezt a rendezvényt az Európai Olasz Kereskedelmi 
Kamarák Egyesülete szervezte. 

A Molk-ot az alkalomban Ferdinando Martignago elnök és Francesco Maria Mari 
főtitkár képviselte.  

A találkozó nagyon barátságos és professzionális hangulatban zajlott, nagyon fontos 
agendával. 

Az Egyesült Királysági Kereskedelmi Kamara elnöke, Leonardo Simonelli Santi, kiváló 
hazigazda volt. A gyűlés után a fogadó következett, amit az Egyesült Királysági olasz 
nagykövet rezidenciájában tartottak, meg egy érdekes látogatás az angol 
Parlamentben. A vacsora viszont Giovanni Rana hires éttemében történt. 

Jelentős élmény volt a MOLK képviselőinek, mivel lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
Kamara projekteit hasonlítják össze egyéb külföldön levő olasz Kereskedelmi 
Kamaráival. 

Mindannyiunk nagyon hasznosnak tartjuk azt, hogy a tagjaink tisztában legyenek a 
Európai Olasz Kereskedelmi Kamarák Egyesületének a tevékenységeivel, mivel ez 
útmutatóként működik egyre jobb szolgáltatásnyujtás céljában.  
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Rendezvények 
Húsvéti Aperitif 

 
 
 

Április 11-én kedd? a szokásos és 
informális Molk rendezvényt 
tartottuk: az Aperitif! 

 

A Platán olasz étterem, hires 
nem csak a kiváló ételeiről de 
arról is, hogy ott Magyarország 
legősibb platánja van, nagyon 
kellemes hangulatot nyújtott. 
 

Nagyon sikeres lett az esemény, a rendkívül számos vendég aktív részvételének 
köszönhetően, amelyek élvezték a halozatépítési lehetőséget informális hangulatban. 

A Pászka és Partnerei kft támogató-tagunk, egyetlen magyarországi biztosító broker 
ami több éve olasz és magyar nyelvű, nagyon professzionális szolgálatatásokat nyújt, 
szintén hozzájárult az esemény szervezéséhez. Pászka Zsuzsanna cégvezető, tartott 
egy rövid de alapos bemutatást róla. 

Köszönnizeretnénk Alessandro Balli tagunknak a vendéglátást, a fenséges Hősök tére 
környéken levő befogadó étterem a tulajdonosa. 

A számos vendégek között tiszteletet tett: 

Őexcellenciája Manno István volt milánói konzul, most Protokollvezető a Külügyi 
Miniszteriumban, Őexcellenciája Marie-France Andre, Belgiumi nagykövet, Sólyom 
Gábor, a Molk Felügyelőbizottság elnöke, a volt Konzul Alberto Tibaldi mernök és 
Michele Fasciano ezredes, Olasz Főzős Akadémia tagjai, Francesco Fanciulli, Prysmian 
Rt igazgatótanács vezetője, stb. 

A rendezvény alatt Béres Timea szoprán is lépett fel, és ket darab az olasz 
repertóriumából énekelt. 
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A vendégek a teljesen felújított web oldalunkat látogathatták, és számos 
végrehajtásáról szóló tanáccsal láttak el minket. 

A rendezvényen tapasztalt lelkesedés párhuzamosan halad a ket ország közötti 
nővekvő kereskedelmi kapcsolatokkal, amihez a Molk a rendezvényeivel szándékozik 
hozzájárulni. 

Egy nosztalgiázós, olasz és magyar zászlókkal diszített bejárathoz helyeztetett Trabant 
üdvözölte a vendégeket érkezésükkor. 

Martignago elnök kiválóan képviselte a Molk-ot, a vendégek nagy részét 
szórakoztatta, meg Francesco Mari főtitkár kitűnően szervezte az estét és hozzájárult 
a halozatépítéshez. 

Következik néhány kép a rendezvényről: 
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Eventi 
Business Forum  

“Munkaerőhiány – A magyar kormány intézkedései” 

 

Elősegíteni a magyarországi vállalkozásokat. Ezzel a célkitűzéssel a Molk szervezett 
egy business forum-ot ami egy rendkívül érdekes témát érintett: a munkaerőhiányra 
való magyar kormány intézkedései. Az esemény látta Cseresnyés Péter, 
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár különleges részvételét. 

Nem egy átlagos konferenciáról volt szó, hanem a magyar kormány és 
Magyarországon működő cégek közötti találkozó, hogy mélyben nézzék át a 
vállalkozási ügyeket. E miatt csak egy szűk kör Molk tagok vettek részt a találkozóra, 
amelyek megosztották a tapasztalatukat. 

A tagok kaptak a rendkívüli lehetőséget arra, hogy a találkozót előben streaming 
media-ban követhessék, ráadásul mindket nyelvben, ami nagy újdonságot jelent a 
Molk-os eseményekben. 

Az utóbbi évekről szóló adatok és sztatisztikák segítségével, az államtitkár 
megmutatta a magyarországi munkavállalási helyzetet (2017-ben az aktív népesség a 
67/68%-ot teszi ki), aztán azt hangoztatta hogy a Kormány tisztában van azzal hogy, 
főleg a privát szektorban, Magyarország jelentős munkaerőhiányt tapasztal, mind 
képzett és nem képzett, kis és nagy vállalatokban. 

A kormany a következő intézkedésekkel reagált erre a helyztetre: 

 

- A szakképzés rendszerének a reformja (ami újra ketttős lett – élmelet és gyakorlat 
párhuzamosan); 

- Rendszeres hiányok grafikus ábrázolása; 

Gyakornoki szerződések (hogy a maximum 25 éves felnőttek képzését lehetőve 
tegyék; a második szakképzés ingyenes lett, korhatárok nélkül; ösztöndíjak felhívása a 
legkeresettebb szakmákra és a „kamarai garancia” a szerzett képzésről); 
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Havi fizetések reformja, ami a minimálbér bevezetéséből áll, hogy rávegyék hogy a 
munkaerő újra kerüljön a piacra és szerezzen képzést  

jövedelemadó 5%-ra való csökkentése 2017-ben 

Cseresnyés azt is jelölte, hogy jelentős intézkedések folyamatban vannak arra, hogy a 
munkaerőt mozdítsák (hozzájárulások a munkavállalók lakásaira, mind albérletekre 
mind munkásoknak való házak építkezésére, önkormányzatok vagy vállalatok 
részéről) és az Ifjúsági Garancia Program indítása, EU alapokkal finanszírozott azzal a 
céllal, hogy egyre több munkalehetőséget nyújtsanak a fiataloknak gyakornoki 
szerződésekkel amelyek hozzájárulásokat adnak a vállalatoknak amelyek csatlakoznak 
a kezdeményezésre. Mostanában, Cseresnyés adatai szerint, a munkanélküliség 
Magyarországon 11%-ra csökkent. 

Az államtitkár ráadásul beszélt a kötelező közmunkáról és a folyamatban levő 
kutatásról, hogy kiderítsék hogy hány munkavállaló a megfelelő képzéssel rendelkezik 
ahhoz, hogy a privát szektorba kerüljön, és a közmunkából a privátba való átszállással 
lehessen részben megoldani ezt a problémát. 

Az Államtikár azt is reméli, hogy a külföldre vándorolt magyarok, a havi fizetések 
emelése és egy jó életminősége miatt, visszajöjjenek Magyarországra, ezzel a 
munkaerőhiány egyik részét fedezzék. 

A termélés fokozása és a technológiák fejlesztése nagyon fontosok a magyar 
Kormány számára, aminek a fő célkitűzése az, hogy Magyarországot továbbra nem 
olcsó munkaerői országnak hanem képzett munkaerővel és modern technológiával 
rendelkező országnak tekintsék, mivel ezek az adottságok döntő jellegűek. Ha az 
alacsony havi fizetések vonzóak a mukaaltatók számára, még vonzóbb legyen a 
minőségi munkaerő. Ez az államtitkár következtetése, aki azt is hangoztatta, hogy az 
olaszok fontos befektetők és jelentős az álláspontjuk, úgyhogy bátorította őket hogy 
bízalommal forduljanak őhozzá és a személyzetéhez hogy praktikus tanácsadást 
kapjanak meg. 

Az Adecco tag rendelkezésre tette a tapasztalatát és a Molk közvetíteni fog hogy az 
együttműködés sikeres legyen. A Sofidel tag neki fog állni hogy minél jobban igénybe 
vegye a Miniszterium által indított képzési projekteket, mivel a Molk vezetni fogja ezt 
az együttműködést.  

A Molk meg fogja növelni a magyar kereskedelmi kamarákkal való kontaktusokat 
hogy mindig a helyzet minél frissebb képével rendelkezzen, a munkaerő részlegén 
valamint az összesben, ami előnyös lehet a tagjai számára. 
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Mivel a képzés és az építkezésnek való hozzájárulások különösen érdekesek a jelen 
vállalkozóknak, a Molk szorólapot fog nyomtatni hogy a hatályban levő törvényekről 
értesítse a tagjait. 

A Molt főtitkára – esemény moderatóra – befejezte a találkozót azzal, hogy azt 
hangoztatta hogy milyen jelentős a kommunikáció és az alapos tájékoztatás. A 
normák megengedik a finanszírozások megszerzését, de alapvető hogy a vállalatok 
tisztában legyenek a lehetőségekkel. A Molk azt vállalja, hogy közvetítőként 
működjön a több rész között, hogy a tagjai minél könnyebben értesüljenek a 
helyzetről és a lehetőségekről. 

A találkozó után a résztvevők továbbra is melyítették a témákat a Balzano Food tag 
által kínált olasz termékeket megkóstolva. 

Egy köszönet a három fő támogatónak, amely hozzájárult a rendezvény sikeréhez, 
Kométa, Catone és Adecco. 
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News – Olasz Jelességek 
Étkezési találkozók: a mozzarella 

 

 

 
 
 
 
 

A mozzarella előállításcsodája. 
 
 
 
 

Március 23-án 19:00-kor a PLATÁN étteremnél (Városliget Fasor 46, 6. kerület, 
Budapest), amit Alessandro Balli, a Molt oszlopos tagja vezet, élőben követhettetek 
egy fajta „csodát”: a tej megszilárdulását és a mozzarella előállítását.  

 

A jelen vendégek megkóstolhatták a „rendkívül friss” mozzarellát. 

Az esemény első rangú mozzarella alapú ételekből álló vacsorával folytatódott.  
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News – Olasz Jelességek 
Molk és „G.B. Cerletti” Borászati Szakközépiskola 

látogatása a HunlandFarm-nál 
 

Szerda április 5-én a Molk, amit Presenczky Zita Szolgáltatás Iroda felelőse képviselt, 
elkísért egy 55 olasz diákból álló csoportot a Conegliano-i „G.B. Cerletti” Borászati 
Szakközépiskolától egy Hunland-Farm-hoz való látogatásban, marhatenyésztés és 
tejtérmelés vezető vállalat. 

Nagy örömmel a Molk közvetítette Prof. Daniele Vaccari osztályfönököt egyik 
mezőgazdasági tagvállalatunkkal. Chiara Pizzoccheri cégvezető és az alkalmazottjai 
nagyon segítőkészek voltak a nap során, és alapos látogatást szerveztek, hogy a 
magyarországi agrárélelmiszeripari helyzetet és lehetőségeket ismertessék. 

A látogatás végén a vállalat brunch-ot kínált az osztálynak, ami tipikus magyar 
speciálitásokat kóstolhatták, mint kézen sütött bejglit és pogácsát. 

Különös köszönetet kapjon a tagunk, aki azt bizonyította be hogy az olasz jelességek 
kiválón szerepelhetnek Magyarországon. 
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News – Olasz Jelességek 

MILÁNÓI VÁSÁR 
 

 
 

Milánóban április 6-ától 13-áig zajlott a „Fiera del mobile” 20. megrendezése, a 
lombárd város egyik legjelentősebb vásárja. Az idéni megrendezésbe 343.602-en 
látogattak, 165 különböző országból származó kiállítókkal és látogatókkal. A tavalyi 
vásárhoz képest, 10%-os látogatottságemelkedés volt. 
 
Több mint 2.000 kiállító részt vett a Salone-ba, amelyek között a 34%-a külföldi 
származású. A vásár a következő részlegekbe meg volt osztva: Bútorok Nemzetközi 
Szálonja, Bútorkiegészítők Nemzetközi Szálonja, Workplace 3.0, és SaloneSatellite. 
 
 
 
 

 
 

 
Milánóban április 19-Étól 23-áig zajlott a „Tempo di libri”, a kiadás új vásárja, amit az 
Associazione Italiana Editori kezdeményezett és FieraMilano-val közösen lett 
szervezett. 
 
A vásár padilonjaiban 720 esemény fog zajlani, 17 teremben és egy 1.000 ülőhellyel 
rendelkező auditórium. Összesen 35.000 négyzet méterből áll a vásár és több mint 400 
kiállító oda látogatott, amely kiadók, magazinok, egyesületek, könyvtárok, 
könyvesboltok, köztestületek és start up-okhoz tartoznak. 
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TUTTOFOOD, a B2B, FieraMilano által szervezett food &beverage nemzetközi vására, 
2017 május 8-ától 11-éig zajlani fog. Csak 5 évad alatt az ideális eseménnyé vált, 
amiben nemzeti és nemzetközi piacra be lehessen mutatni a termékeit. 
 
Ez a kizárólag B2B jellegú rendezvény különböző érdékszektorra lett tervezve, mármint 
„Tuttopizza”, „Tutto Pasta” és „TuttoGreen”.  
 
TuttoFOOD-dal egyidejúleg, ugyanabban a vásárcsarnok a „FRUIT&VEG INNOVATION” 
című rendezvény, aminek a célkitűzése az új tendenciák észlelése és a gyümölcs és 
zöldség fogyasztásának az ösztönzése, valamint az egészséges életmódra való 
neveltetése, harmóniában az új életstilusokkal, a házi és a vendéglátási keretben 
egyaránt.  
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News – A tagjaink 
A mi célkitűzésünk? Ismertetni titeket 

 

Molk tagjának lenni kiváltság: nekünk, mivel hozzá tudunk járulni a karrieredhez, és 
neked, mivel a Molk személyzetében egy biztonságos referenst és támogatást lelhetsz. 
 
Arra hogy „speciális”-nak érezd magad, és tudomásul vedd hogy milyen fontos vagy 
nekünk, a „Kis kör vacsorai”-t találtunk ki, rendszeres találkozások kevés Molk tag 
számára, hogy specifikus közös érdéklődésű témákról beszéljenek. 
 
Az utolsó Kis kör vacsora 2017 március 9-én történt meg, ennek a fő célja a tagok 
kölcsönös ismerkedése volt. 
 
A Platán éttterem, amit a tagunk Alessandro Balli vezet, hozzájárult az esemény 
sikeréhez, és megmutatta a kitűnő szolgálatát és étlapját. 
 
A kis kör vacsorák biztosítják hogy az összes résztvevő személyesen ismerje meg 
egymást, és a korlátolt szám (10/12 hivatalos) megkönnyíti a kommunikációt. 
 
Hamarosan meg lesz hirdetve a következő kis kör vacsorának az időpontját, helyszínét 
és témáját.  
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News – A tagjaink 
Adecco tag bemutatása 

 

         
 
 
Adecco az emberi erőforrás világvezető ügynöksége, több mint 60 országban, 5.100 
leányvállalattal és körülbelül 33.000 alkalmazottal sikeresen űzi a tevékenységét, az 
egész világban elégedett ügyfélekkel büszkelkedhet. 
 
Magyarország összes megyéjében jelen vagyunk, hogy az egész nemzeti területét 
fedezzük. Budapesten kívül 10 vidéki leányvállalatunk működik. 
 
Több mint 25 éve Adecco Magyarország a cégvezetők válogatásával, technikusok 
közvetítésével és munkaerő felvételével foglalkozik. 
 
A sikerünk titka a több évtízedes tapasztalatunkban, a tanácsadóinkban, a legfrissebb 
HR-os technikákhoz alkalmazkodási képességünkben és a nemzeti hálózatunkban 
található.  
 
További információért itt a link a web oldalunkra: https://www.adecco.hu meg a 
facebook-i oldalunkra https://www.facebook.com/AdeccoMagyarország. 
 
 

 
Adecco Hu. 

 

 

 

 

 

https://www.adecco.hu/
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Ez az Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara weboldalán található cikkek a demo 
verziója. 

 

További információért látogasd meg a weboldalunkat vagy kövessél minket a 
facebook-on. 

 

Molk: a közös fejlődésért! 

 

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
1056 Budapest 

Váci Utca Center, Báci utca 81 

 

Molk elérhetőségei: 

 

Tel. (+36-1) 485 0200 

Tel. (+36-1) 486 1286 

amministrazione.soci@cciu.com 

info@cciu.com 

marketing@cciu.com 

eventi@cciu.com 

servizi@cciu.com 

sviluppoevendite@cciu.com 
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