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H Í R E K 

A MOLK éves Közgyűlése 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 2017. május 30-án tartotta éves 
Közgyűlését az Olasz Kultúrintézetben.  

A Közgyűlés különös fontossággal bírt, mivel az általános döntéseken kívül 
(költségvetés elfogadása, stb.) megszületett a távszavazásról szóló döntés is. E 
határozat összhangban áll a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara azon innovatív 
stratégiájával, mely szerint szándékában áll elérni a fővárostól messze fekvő, valamint 
az olaszországi területeket is. E kezdeményezés a Kereskedelmi Kamara teljes 
átláthatóságának jeleként biztosítja a szavazáson való részvételt Budapesttől távol is, 
anélkül, hogy bárkinek utaznia vagy költekeznie kellene. 

A gyűlésen részt vett az egész „Sistema Italia” is: Teresa Testa az Olasz Nagykövetség 
képviseletében, az Olasz Külkereskedelmi Intézet főigazgatója, Marco Bulf és az Olasz 
Kultúrintézet igazgatója, Gianluca Borghese. A Kereskedelmi Kamarától Havasi Bence 
alelnök Ferdinando Martignago elnököt képviselte, aki egészségügyi problémák miatt 
maradt távol, továbbá jelen volt Renato Fava kincstárnok és Francesco Mari főtitkár 
is.   

Marco Bulf,az ICE/ITA vezérigazgatója; Havasi Bence, a MOLK alelnöke,  
Sólyom Gábor, a Felügyelőbizottság elnöke; Renato Fava, a MOLK kincstárnoka;  

Francesco Maria Mari, a MOLK főtitkára és Teresa Testa az Olasz Nagykövetség képviseletében 
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Ezen intézmények minden eddiginél erősebb együttműködése újfent előmozdította 
azt a célt, hogy az Olaszország és Magyarország közötti kapcsolatok egyre szorosabbak 
legyenek.  

A Közgyűlés egyetértő szellemben zajlott, Sólyom Gábor, a Felügyelőbizottság elnöke 
pedig tanúsította és méltányolta a Kereskedelmi Kamara jelenlegi fejlődését.  

Ezúton köszönjük minden Kamaratagunknak, akik személyesen vagy egy 
megbízottjukon keresztül részt vettek e fontos gyűlésen, jelentősen hozzájárulva közös 
célunkhoz: a Kereskedelmi Kamara hatékonysághoz és sikeréhez.  

  



5 
 

H Í R E K  

Új szolgáltatásunk: Kérelemfórum 

A Kérelemfóruml a MOLK honlapjának egyik 
új felülete, melyet azzal a szándékkal hoztunk 
létre, hogy a Kamarához harmadik féltől 
érkezett kérelmek gyorsan és hatékonyan 
juthassanak el Kamaratagjainkhoz. 

Ennek gyakorlati megvalósulása a következő: 
a kérelmek beérkezését követően a MOLK 
szolgáltatásokkal foglalkozó irodája megküldi 
a kérelmező számára azon kamaratagok 
listáját, akikhez a kívánt asszisztenciáért 
fordulhat. Előfordulhat azonban, hogy 
valamely kamaratagunk tévedésből nem szerepel a listán vagy éppen egyik 
meghatározott kategóriába sem tartozik. Ezért a Kérelemfórum célja, hogy a 
Kamarához beérkezett kérések minden Kamaratag számára láthatóak legyenek, 
átláthatóságot biztosítva minden segítségkérőnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
fejleszthetjük a kommunikációt Kamaránk, Kamaratagjaink és a hozzánk forduló 
harmadik felek között.  

A kérelmek tárgyát megtenkinthetik, ha regisztrálnak honlapunkon 
(www.cciu.com/register/) követve a kezdőoldalon található “TUTORIAL 
BANDOMETRO”-ban illusztrált lépéseket. A bejelentkezést követően a 
Fórum/Kérelemfórum menüpontban megtekinthetik a kéréseket.  

További információkért kérjük forduljanak hozzánk a servizi@cciu.com e-mailcímen, 
vagy hívjanak minket a (+36) 1 485 0200 telefonszámon.  

  

http://www.cciu.com/
mailto:servizi@cciu.com


6 
 

R E N D E Z V É N Y E K 

Nyíregyházán a MOLK 

Május 3-án a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve megszervezte az első 
Business networing meetinget Nyíregyházán, mely olasz és magyar vállalkozókat 
hozott össze, hogy megismerkedhessenek egymással, és felmérjék a kapcsolatukban 
rejlő üzleti lehetőségeket. 

A találkozó számos okból kiemelkedő fontossággal bírt:  

– egy új, konkrét módja volt ez annak, hogy a Budapesten kívüli vállalkozói világhoz is 
közel kerülhessünk, ahol az üzleti élet sokkal nagyobb figyelmet érdemel; 

– egy eredményes együttműködés kezdetét jelenti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával, amely a rendezvény házigazdájaként nagymértékben 
hozzájárult az esemény sikeréhez; 

– kiemeli és megerősíti a MOLK Területi Információs Pontjainak (TIP) hasznosságát, 
amelyek jól ismerik a helyi vállalkozók elvárásait. 

A felszólalók között volt Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai Menyhért; Roberto 
Sarcià, tiszteletbeli konzul; Ferdinando Martignago, a MOLK elnöke; Renato Fava, a 
MOLK kincstárnoka és a Területi Információs Pontok elnöke, valamint Francesco 
Maria Mari, a MOLK főtitkára.  

A célzottan rövid felszólalások kiemelték, hogy ezen intézmények konkrét támogatást 
kívánnak nyújtani a terület vállalatainak.  

Egy másik, határozottan innovatív jellemzője volt ennek a találkozónak, hogy minden 
cég lehetőséget kapott a bemutatkozásra; a MOLK alapelve szerint ugyanis a 
legfontosabb, hogy a vállalatok egymást megismerjék és eszmét cseréljenek, hiszen ők 
a valódi főszereplői ennek a párbeszédnek, melynek fejlődésével az üzleti lehetőségek 
egyre tágabbá válhatnak. A MOLK fő feladata tehát az, hogy ezt a kommunikációt 
gördülékennyé tegye. 

E kontextusban mutattuk  be Kamaránk egyik fontos új tagját, a K&H 
Bankot, melyet Kovács Tamás (Desk Manager) képviselt, aki cégének 
bemutatását követően személyesen is beszélhetett a jelenlévő 
érdeklődőkkel. 

Külön köszönettel tartozunk Nagyné Varga Katalin Kamarai Főtitkárnak a szívélyes 
vendéglátásért, ami megteremtette a tökéletes környezetet a produktív párbeszédhez. 

A kellemes megvendégelés után a résztvevő cégek képviselőivel a Találkozunk nevű 
olasz kávézóban folytattuk a beszélgetést, ahol különlegesen ízletes olasz aperitivo várt 
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minket: Mirco Ferrato tulajdonos és Eszter igazgatónő kiváló 
házigazdának bizonyultak. Biztosak vagyunk benne, hogy a frissen nyílt 
kávékóznak hatalmas sikere lesz!  

Egy nagyszerű rendezvény megfelelő 
befejezése volt a Yummy fagylaltok kóstolása: Andrea és 
Dario Torresan olasz vállalkozók olyan innovációt 
mutattak be, ami újra bebizonyította, hogy az olaszok 

ebben az ágazatban is a kíválóságot képviselik.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk 
Giraudo úrnak a felajánlásért, aminek 
köszönhetően kávészünetünket Ferrero csokoládék édesítették meg.  

E nyíregyházi találkozó csak az első volt a 
MOLK azon rendezvénysorozatának, 
melyet a konkrét párbeszéd kialakítása 
érdekében szervez a kézzelfogható 
eredmények érdekében: a gyümölcsöző 
jövő szellemében a következő hónapokra 
már tervben vannak újabb Business 
networking meetingek Debrecenben, 
Nagykanizsán, Pécsett, Győrött és egyéb 
nagyvárosokban. 

  

Francesco Mari, Renato Fava, Ferdinando 
Martignago, Menyhért Jászai,  
Roberto Sarcià, Tamás Kovács 

Dario Torresan, Renato Fava, 
Andrea Torresan, Flavia Piseddu, 

Ferdinando Martignago, 
Roberto Sarcià, Roberto Sasso, 

Francesco Mari 
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R E N D E Z V É N Y E K 

La CCIU a Debrecen:  
“Opportunità commerciali con l’Italia” 

Május 15-én hétfőn Debrecen adott otthont a 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara második, a 
Budapesten kívüli fontosabb városokban szervezett 
találkozójának.  

A  “Kereskedelmi lehetőségek Olaszországgal” című találkozót a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Skultéti Éva nyitotta meg, kiemelve a MOLK-
kal való együttműködés fontosságát.  

Ezt követte Őexellenciája, Massimo Rustico olasz Nagykövet rendkívül értékes 
felszólalása, melyben hangsúlyozta a megye és főképp Debrecen város szerteágazó 
lehetőségeit, melyeket az olasz üzelti életnek nyújtanak, többek között a Debrecenben 
található,  második legnagyobb magyar nemzetközi repülőtér fejlesztésének 
köszönhetően is. 

A Nagykövet emlékeztette a hallgatóságot, hogy a magyarországi 
Olasz Intézmények a MOLK-kal együtt teljeskörűen rendelkezésre 
állnak a helyi vállalatok támogatásában.  

Francesco Maria Mari, a MOLK főtitkára bejelentette egy 
úgynevezett Olasz Ügyfélszolgálat létrehozását a HBKIK-nál, mely 
konkrét támogatást fog nyújtani azoknak a tagoknak, akik olasz vállalatokkal való üzleti 
kapcsolatokban és partnerségben érdekeltek. 

Röviden be lett mutatva egy másik izgalmas újdonság is, az Italian Business Day, mely 
egy egésznapos rendezvény lesz a Made in Italy és az olasz üzleti kapcsolatok jegyében. 

A találkozó felszólalásai meghívottak aktív részvételét ösztönözték, párbeszédet 
kezdeményezve a térségben jelentkező képzett munkaerőhiányról; egy olyan 
probléma ez, mely beavatkozást kíván az intézmények részéről, és amellyel a MOLK 
már konkrétan foglalkozik is (bővebb információkért tekintsék meg a MOLK honlapján 
április 21-én közzétett cikket: Business Forum Cseresnyés Péterrel). 
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Hajdú-Bihar megye területe olyan kiváló adottságokkal rendelkezik olasz-magyar üzleti  
lehetőségek szempontjából, amelyek mindkét ország számára előnyösek tudnak lenni. 
A MOLK  továbbra is elkötelezi magát a terület támogatása iránt azon olasz vállakozók 
számára, akik Magyarországon szeretnének befektetni.   

A vendéglátásért külön köszönetet mondunk Skultéti Évának, aki hozzájárult e fontos 
esemény megvalósításához, valamint köszönet munkatársainak, Simonyi Rékának és 
Kőrösi Vandának a rendkívül színvonalas munkájukért.  

Külön köszönet a CIB BANK-nak is hozzájárulásáért, melyet 
Marco Sisti képviselt a találkozón.  

Ez az esemény a MOLK azon rendezvénysorozatába illeszkedik, amelynek célja konkrét 
párbeszédet megvalósítani a fővároson kívüli vállalkozókkal is. A következő találkozók 
Pécsett, Nagykanizsán, Győrött és egyébb városokban kapnak helyet. 

   

Massimo Rustico, Éva Skultéti, Francesco Mari 
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R E N D E Z V É N Y E K 

A harmadik Italian Festival nyitóünnepélye 

Május 25-én, csütörtökön megnyitotta kapuit az idén harmadik 
alkalommal megrendezett Italian Festival, melyet az Olasz 
Külkereskedelmi Intézet (ITA/ICE) szervez az Olasz Nagykövetség 
támogatásával, valamint a MOLK-kal és az Olasz Kultúrintézet 
együttműködésével. 

A Budapesti Olasz Külkereskedelmi Intézet főigazgatója, Marco Bulf nyitotta meg a 
sajtókonferenciát, aki, miután köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, büszkén 
jelentette be a több mint száz Made in Italy vállalat jelenlétét. 

A sajtókonferencián a Sistema Italia-t alkotó intézmények képviselői szólaltak fel. 
Massimo Rustico Nagykövet újra megerősítette Magyarország 
fontosságát az olasz vállalatok számára, kiemelve a Made in Italy 
termékek súlyát a magyar vendéglátásban. Őexellenciája 
megerősítette továbbá az Olasz Külkereskedelmi Intézet, a 
Nagykövetség és a MOLK támogatását azon vállalkozók számára, akik 
Magyaroroszágon szeretnének befektetni.  

Gianluca Borghese, az Olasz Kultúrintézet igazgatója 
bemutatta az Intézet által a fesztivál alkalmából szervezett 
programokat. Ezen rendezvények nagy részében a kultúra és a 
vállalkozói világ találkozik, és fő céljuk az olasz üzleti-kulturális 
örökség bemutatása és továbbadása.  

Francesco Maria Mari, a MOLK főtitkára bemutatta a Kamara tervezett 
kezdeményezéseit a fesztivál apropóján, melyek az alábbiak: 

 Június 5. : “Hogyan készül a mozzarella: élő bemutató!” a Platan Étteremben, 
17:00  órától 19:00-ig. 

 Június 8. : “A világ legismertebb olasz ételének titkai: a pizza! ” a 

Gustolatóban, 18:00 órától  21:00-ig. 

 Június 12. : Az “Ospitalità Italiana” elismervény ünneplélyes átadási 
ceremóniája a Caffè GianMarióban, 18:00 órától 21:00-ig. 

 Június 15.: “A Made in Italytól a Made in with Italyig – workshop magyar 
Kereskedelmi Kamarák és az olasz üzleti élet képviselőivel a MOLK-nál 14:30-kor. 

 Háromszín a tányéron: A kezdeményezésben résztvevő három étterem 
bemutat különböző, az olasz zászló színeiben tündöklő fogásokat az egész Festival 
alatt. 
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A MOLK főtitkára újfent kiemelte a Kamara elkötelezettségét azon olasz vállakozókkal 
szemben, akik Magyarországon fektetnek be, hogy a két ország közötti gazdasági 
kapcsolatok egyre élénkebbek lehessenek. 

A sajtókonferencia után kezdetét vette a Festival első rendezvénye, az “Italian Wine & 
Food Day”. 

Az esemény főszereplői 32 borgasztronómiai ágazatban tevékenykedő cég volt, 5 
magyar és 27 olasz. Az olasz vállalatokból némelyik már jelen van Magyarországon, míg 
mások az első lépéseket teszik, hogy piacukat Magyarországra is kibővíthessék.  

Az Italian Festival megnyitóján a jelenlévők olyan cégek termékeit kóstolhatták meg, 
melyeknek legfőbb prioritása az eredeti olasz termékek értékesítése: bor, sör, fagylalt, 
különféle kávé, felvágottak, szarvasgomba-krém, tészta, tortelli, kézműves grappák és 
likőrök – s mindez a legkiválóbb olasz minőségben. 

A B2B találkozók során egymást váltották a gasztronómiai témájú beszámolók: Gianni 
Annoni a magyarországi olasz vendéglátásról beszélt; az Olasz Főzőakadémia 
képviselője, Alberto Tibaldi a tészta hagyományaira tért ki; az olasz vállalkozó Bez Noè 
az olasz fagylalt témáját mélyítette el; Kállay Milklós, a Szent István Egyetem 
professzora pedig a borászatra és az olasz borok magyarországi jelenlétére 
összpontosított. 

  

Gianluca Borghese, Massimo Rustico, Marco Bulf, Francesco Mari, Zsuzsanna Bebesi 
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 R E N D E Z V É N Y E K 

Italian Festival: 
 A mozzarella rejtelmei 

2017. június 5-én megrendezésre 

került az Italian Festival első MOLK 

által szervezett rendezvénye. A 

kellemes környezetű Platán 

Étteremben Aurelio Maggi, az örkényi 

Újlaki Major Sajtműhelytől bemutatta 

a fiordilatte és a burrate mozzarella 

elkészítésének folyamatát.  

Az olasz kulináris hagyomány 

emblémája, a mozzarella 

anekdotákban és érdekességekben 

teli történettel dicsekedhet, 

melyekből Aurelio Magginak 

köszönhetően párat mi is 

megismerhettünk.   

A friss mozzarellákból az olasz zászló 

színeben tündöklő caprese saláták 

készültek. A résztvevőknek 

tradicionális olasz termékeket 

kóstolhattak  otthonos, derűs 

környezetben.  

Köszönetet mondunk az Olasz 

Külkereskedelmi Intézetnek 

részvételéért, a Platán Étteremnek szíves 

vendéglátásukért és szervezésükért, 

valamint Aureliónak a barátságos 

együttműködésért.   

Aurelio Maggi 
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R E N D E Z V É N Y E K 

Italian Festival: 
Consegna dell’attestato Ospitalità Italiana 

al Caffè GianMario 

2017 június 13-án  ünnepélyes keretek között adtuk át az Ospitalità 
Italiana elismervényt a Caffé GianMario részére a Bajcsy-Zsilinszky út 
35. alatt. 

Az Ospitalità Italiana oklevél garanciája a minőségi vendéglátásnak. 
Kizárólag szigorú elemzések után nyerhető el, melyek számos tényezőt 
vizsgálnak, többek között a menüt, a kiszolgálás minőségét, olasz termékek használatát 
és a hely szervezettségét, melynek szintén meg kell felelnie az olasz minőségi 
elvárásoknak.  

  

Gianluca Borghese,  
Mario Intini,  

Giovanni D’Angelo, 
Francesco Mari 

Gianluca Borghese, Teresa Testa, 
Mario Intini, Giovanni D’Angelo, 

Francesco Mari 
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Egy ilyen oklevél átadása a GianMariónak magasan kitünteti 
tehát Giovanni és Mario sokéves kitartó munkáját, amivel igazi 
“Made in Italy Nagykövetekként” valódi minőségi szinten 
tartják szolgáltatásukat. Nem is csoda hát, hogy rengeteg 
magyar látogatja a helyet, ahol megtapasztalhatják az igazi, 
energiával teli olasz életérzést.  

Ahogy azt a MOLK főtitkára Francesco Mari is kihangsúlyozta, a minőségi termékek 
használatát döntőrészt olyan éttermek mozdítják elő, mint a Caffè GianMario, azonban 
továbbra is  nehézségekbe ütközik e termékek nagykereskedelmi forgalmazása.  

Az  étteremnek átadott oklevéllél tehát a minőségi munkát ismertük el, valamint azt az 
erőfeszítést, mellyel minden nap hozzájárul a Made in Italy termékek terjesztéséhez. 

Az átadó ünnepségen az egész Sistema Italia részt vett: az Olasz Nagykövetség 
képviseletében Teresa Testa kereskedelmi attasé Marco Bulfnak, az Olasz 
Külkereskedelmi Intézet (ICE/ITA) főigazgatójának üdvözletét tolmácsolta; az Olasz 
Kultúrintézettől Gianluca Borghese igazgató és a MOLK-tól főtitkárunk, Francesco 
Mari az ISNART által kibocsátott elismervény követelményeit ellenőrizték. 
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 R E N D E Z V É N Y E K 

Italian Festival: 
A világ legismertebb olasz ételének titkai: a pizza 

2017. június 15-én, a Sistema Italiát alkotó intézmények képviselői, néhány magyar 
Kereskedelmi Kamara (a MOLK partnerei) és Nikoletti Antal államtitkár úr között a 
MOLK-nál megtartott találkozó után ellátogattunk a Gustolato étterembe 
elfogyasztani egy pizzát. 

Ez volt a MOLK által 
szervezett utolsó 
esemény az Italian 
Festival keretein belül, 
mely ugyanezen a napon 
ért véget.  

A Gustolatóban kellemes, 
otthonos hangulat 
fogadott, lehetővé téve a 
vendégek számára az 
egymás közötti 
kommunikációt nem túl 
formális környezetben, 

amelyhez egy DJ set is hozzájárult.  

A főszerep ezalkalommal a pizzáé volt, mely a világon az egyik 
legelterjedetebb, legkedveltebb és legtöbbször újraértelmezett 
étel.  

A 700-as és 800-as évek között születő Margherita pizza az olasz 
zászló színeit adja vissza, és Savoyai Margit olasz királynéről kapta nevét. Nem is 
választhattunk volna megfelelőbb ételt e csodálatos fesztivál  zárásaként, mely elhozta 
az olasz kiválóságot Magarországra. 

Gustolato: Budapest, Hercegprímás utca 13. 
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A MOLK nevében örülünk, hogy hozzájárulhattunk az Olasz Külkereskedelmi Intézet 
(ICE/ITA) által szervezett harmadik Italian Festival megvalósításához, amely újfent  
hatalmas lehetőséget adott a 
Made in Italy és az olasz 
életstílus népszerűsítésére, 
mely oly nagy megbecsülésnek 
örvend Magyarországon.  

Az Italian Festival ezen kívül 
teret adott a Sistema Italia 
intézményei 
együttműködésének is, hogy 
azok újfent kifejezhessék 
nyitottságukat a 
magyarországi olaszok felé. 

  

Lo staff della CCIU: Francesco Carraro, Aliona Jmurova,  
Stefania Speziani, Ilaria Prina 
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 R E N D E Z V É N Y E K 

Italian Festival 
ITL Group / Budapest Business Party 

2017 június 8-án este tartotta az ITL Group éves rendezvényét, a Budapest Business 

Partyt.  

Az eseményt immár hatodik alkalommal került 

megrendezésre, a kapcsolatépítés egy nem 

mindennapi módját megvalósítva.  

A résztvevő cégek képviselői egyszerre 

élvezhették az üzlet és a szórakozás adta lehetőségeket az Európa hajó fedélzetén.  

A Budapest Business Partyt azzal a szándékkal gondolták el, hogy a cégek kereskedelmi 

kapcsolatokat építhessenek, üzleti lehetőségeket teremthessenek, információkat 

cserélhessenek és potenciális 

partnereket találjanak közvetlen, 

szórakoztató  környezetben, a 

Parlament csodás panorámájában 

gyönyörködve.  

Minden megjelent vállalat valamiféle 

szórakoztató játék keretében mutatta be 

tevékenységét, a vendégek pedig részt 

vettek ezekben pontokat gyűjtve 

különböző díjak elnyerésének 

reményében.  

Örömmel vet részt a MOLK is a partyn 

saját standjával, egy egyszerű 

kockajátékkal vonva be a vendégeket a 

szórakozásba és párbeszédbe. Ezúton is 

gratulálunk az ITL Groupnak a 

kifogástalan rendezésért.  
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T A L Á L K O Z Ó K  

Grandhouse International Club 

Az exklúzív Grandhouse International Club április 19-én szűkkörű vacsorát rendezett 
Rastislav Kácer, Magyarországi Szlovák Nagykövet rezindenciáján. 

Az eseményen a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara képviseletében részt vett 
Francesco Mari főtitkár is, aki nagyra értékelte a Grandhouse International Club 
kezdeményezését és a Szlovák Nagykövet vendégszeretetét.  

A nagysikerű vacsora 
alkalmával a megjelentek 
különböző, magyarországi 
vonatkozású fontos 
témákat vitathattak meg. 

  

Rastislav Kácer, Francesco Mari, Albert Royaards 
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T A L Á L K O Z Ó K  

Caloni S.r.l.: “Magyarország-Olaszország” 

Május 8-án került megrendezésre a “Magyarország-
Olaszország” nevű esemény a Caloni trasporti és a Confimi 
Apindustria együttműködésében.  

A találkozó a Caloni csoport bizalmát tanúsította a Magyarország adotta lehetőségek 
iránt,  főképp  a Nagykanizsa területét érintő fejlődési potenciált tekintve. 

Nagykanizsa városa és a Caloni csoport szoros kapcsolatát Dénes 
Sándor polgármester és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, Polay József jelenléte igazolta. Polgármester úr a várost 
mutatta be, elnök úr pedig a helyi gazdaságról festett nekünk összegző 
képet.  

Rendkívül érdekes volt a Milánói Konzulástus kereskedelmi képviselőjének, Szilágyi 
Melindának felszólalása, aki a magyar gazdasági növekedést illetően bíztató 
számadatokkal szolgált az olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben. 

Tekintettel az esemény fontosságára és arra, hogy a MOLK nagyrabecsüli az efféle 
kezdeményezéseket, a rendezvényen a MOLK is képviseltette magát Francesco Mari 

főtitkár személyében.  

A rendezvény alkalmából a MOLK 
kifejezte szándékát egy újszerű 
rendezvény, az Italian Business 
Day megszervezésére a városban, 
melyhez a versenyképes, kreatív 
marketinggel rendelkező Caloni 
együttműködésére is számít. 

Egyik volt munkatársunk, aki 
nemrégiben a Caloninál 
helyezkedett el, szintén jelentősen 
hozzájárul mind a két cég közötti 
kommunikáció folytonosságához, 
mind az olasz-magyar kapcsolatok 
építéséhez. 

  Nicola Caloni, Francesco Mari 
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T A L Á L K O Z Ó K  

Mozzarella Party a MOLK-ban 

Andrea Bettininek, az Italiamilk Kft. alapítójának köszönhetően május 
17-én abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy eredeti olasz 
bivalytejből készült mozzarellát kóstolhattunk irodánkban.  

Az Italiamilk az első olyan olasz-magyar cég, mely olasz bivalyokat 
tenyészt Magyarországon.  

Az ízletes bivalymozzarellát olasz sajtkészítő mesteremberek készítik ősi tradíciók 
szerint. 

Tökéletesen illett pezsgőhöz, pogácsához és szalámihoz is!  

E kis ünnepléssel a MOLK hangsúlyozni szeretné az Italiamilk hatalmas erőfeszítését és 
bátorságát, melynek köszönhetően minden bizonnyal sikeres jövővel néz szembe 
Magyarországon.  

Köszönjük Andrea, hogy elhoztad nekünk az otthon érzését!  

 

  

Francesco Mari, Chiara Latini, Francesco Carraro, Ilaria Prina, Diletta Canton, Aliona Jmurova,  
Alessandro Villa, Elena Autelli, Matteo Braschi, Kiss Veronika 
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T A L Á L K O Z Ó K  

Hungarian Market Outlook 2017/2018 

A neves nemzetközi ügyvédi iroda, a budapesti Cameron McKenna Nabarro Olswang 
és az Unicredit Bank jóvoltából június 7-én megrendezésre került egy szeminárium a 
magyarországi piac gazdasági és foglalkoztatottsági tendenciáiról és kilátásairól.  

Az eseményt Őexellenciája Massimo Rustico olasz Nagykövet nyitotta meg, aki 
mindenek előtt kiemelte az Olaszország  és Magyarország közötti kereskedelmi 
kapcsolatok javulását, felelevenítve a nemrégiben tartott találkozókat a magyar 
Külügyminiszterrel, különböző fontos kormánytagokkal, illetve pénzügyi intézetekkel, 
melyek mind a két ország közötti kapcsolatok fellendülésében engednek bízni minket. 

Ezt követően felszólaltak Ormai Gabriella a CMS-től, valamint Okányi Zsolt és Halázs 
Ágnes az Unicredit Banktól. Különböző lényegi témákkal foglalkoztak, mint páldául a 
magyar gazdaságot elősegítő tényezők, a magyar forint árfolyam ingadozása és a 
kvalifikált munkaerő alkalmazásával kapcsolatos nehézségek. A továbbiakban az 
alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos alternatívák kerültek áttárgyalásra. 

Az esemény moderátora Stefania Lepore, a CMS Olasz Ügyfélszolgálatának jogi 
tanácsadója volt, aki korábban hosszú ideig banki és pénzügyi területen dolgozott 
vállalati jogtanácsosként.  
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A kifogástalan vendégszereteten és a  szemináriumnak helyt adó  kellemes környezetű 
irodákon túl a bemutató hatalmas érdeklődést váltott ki a  megjelentek részéről. A CMS 
tervei között szerepel további jogi témájú szemináriumok megvalósítása, melyek 
fontosak lehetnek mind olasz, mind nemzetközi befektetők számára.  

A MOLK egy együttműködési program kialakításán dolgozik a CMS-sel, melynek 
középpontjában az olasz-magyar kereskedelemmel kapcsolatos problémák állnának.   
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 T A L Á L K O Z Ó K 

ROCHAM Drink  

Június 12-én este a MOLK a harmadik 
ROCHAM Drinken képviseltette magát, mely 
egy közvetlen hangulatú aperivitó a 
Romanian-Hungarian Business Circle 
Association (ROCHAM) szervezésében. 

Annak ellenére, hogy személyzetünk egy 
része elfoglalt volt a Caffè GianMarióban az 
Ospitalità Italiana átadó ünnepsége miatt, 
nem szalaszthattuk el a lehetőséget, hogy 
tovább tágítsuk szociáli hálónkat és részt 
vegyünk egy ilyen fontos találkozón a 
budapesti diplomáciai és kereskedelmi 
intézményekkel.  

Őexellenciája Marius Lazurca román 
Nagykövet a Román Nagykövetségen adott 
otthont a találkozónak.  

Takács János, a ROCHAM elnöke bemutatta az este díszvendégét, 
Liviu Mateit, a Közép-európai Egyetem (CEU) jelenlegi rektorát: 
felszólalásának köszönhetően a meghívottak jobban megérthették a 
CEU működését, mely már több, mint 25 éve jelen van 
Magyarországon.  

A felszólalások után lehetőségünk nyílt a Magyarországon jelenlévő 
román üzleti élet fontos képviselőivel beszélni, s így egyszerre bővíteni 
a MOLK kapcsolatait tipikus román ételeket kóstolva.  

Elismerésünket fejezzük ki Lazurca nagykövetnek, aki minden 
meghívottat bevont a közvetlen társalgásba. 

A MOLK fontosnak tartja az ilyen alkalmakon való részvételt, mely erősíti a 
kapcsolatokat, és közel hozza egymáshoz a magyarországi üzleti élet különböző 
szektorait.  
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H Í R E K  Itáliából 

“Itália az utazók földje”  

A Külügyminisztérium, a Nemzetközi Együttműködés, a Kultúrális Örökségért felelős 
Minisztérium és az Autonóm Megyék és Régiók Konferenciája együttes 
közreműködésével 2017 június 20-án kedden a Farnesinában bemutatásra került a 
2017-2022-es időszakra vonatkozó turisztikai stratégiai terv, “Itália, az utazók földje” 
címmel. 

˝A turizmus a GDP 11,8%-át, és a foglalkoztatás 
12,8%-át teszi ki. 2015-ben 52 millió ember 
látogatta meg Olaszországot, ezzel az ötödik 
helyre sorolva magát a világ célországait tekintve 
turisztikai szempontból˝- jelentette ki Alfano 
Miniszter, majd így folytatta: “Ez a tény nagy 
elégedettséggel tölt el, ugyanakkor egy nagy 
kihívás elé állít minket. Hogy erre a kihívásra 
megfelelően válaszoljunk, kidolgoztunk egy 
úgynevezett Turisztikai stratégiai tervet, melynek megvalósításában aktívan részt 
vettek a Farnesina, a Mibacht, a Megyék, az Enit és a többi Sistema Italiában érdekelt 
fél. A stratégiai terv egy befektetés az innovációs és digitális technológiákba, valamint 
az örökségeink és tájaink újraértékelésébe, ismét kiemeltté téve a nemzeti politikában 
a turizmus rendszerbeli és gazdasági askpetusait.” 

A turizmus hatalmas gazdasági előnyökkel bír, és pozitív hatást gyakorol a Made in 
Italyra - mindez jelentős segítség lehet 
a gazdaság fellendülésében. A bejövő 
turizmus 2015-ben 35,8 milliárdos 
bevételt termelt, ezzel megszerezve 
Olaszországnak világszinten a hetedik 
helyet, és az ötödiket a beutazók 
számát figyelembe véve (50,7 millió), 
Franciaország, USA, Spanyolország és 
Kína mögött. Mindez még mindig 
kevésnek tekinthető, figyelembe véve, 

hogy Olaszország az Unesco világörökségei közé sorolt tájak rekordját vezeti. Ajánlatos 
a lehető legjobban kihasználni a turizmus adta magas hullámot, az egyetlen szektort, 
amely nem hordozza magán a világválság hatásait – idén Olaszországban +3,5 és +4,5% 
közötti növekedés várható – az értékteremtést és értékfejlesztést szem előtt tartva a 
teljes nemzeti térségben, az év 365 napján. 

Ezek voltak a találkozó folyamán felmerült főbb témák.   

Castel del Monte 
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H Í R E K  Itáliából 

First Friulevolution Week 
Late summer dream in Friuli 

Friuli-Venezia Giulia tartománya különleges utazást tartogat 
azok számára, akik “legbelső énjüket” szeretnék felfedezni. 
Egy hét alatt séták, jóga, hagyományos friulán és ayurvédikus 
ételek, workshopok és sok más program ad teret ennek a 
belső útnak. A Freeuliamo Non-profit Egyesület segítséget 
nyújt a különböző programok során, elkísérve a résztvevőket 
a fennséges Dolomitok elbűvölő tájaira és Friuli középkori 
városkáiba. 

A Late summer dream különleges lehetőséget ajánl egy 
kevesbé ismert, de meglepetésekkel teli rejtett olasz kincs 
felfedezésére. 

Ezen az egyedi utazáson művészek, professzorok, 
szakértők és trénerek kísérik a vendégeket.  

Dátum: 2017 szemptember 9-16 

További informaciókért látogassatok el a következő 
oldalra: www.friulevolution.com 

  

http://www.friulevolution.com/
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H Í R E K  Itáliából 

Júliusi vásárok és kiállítások Olaszországban 

 

Milano – ANTEPRIMA        Divat, Ruházat 
4 -5 Luglio  
ANTEPRIMA - TREND SELECTION S.r.l.  
Via Brisa, 3 - 20123 Milano  
Tel. 02 8807711  
Email: trend@trendselection.com  
www.trendselection.com 

Rho-Pero (MI) - MILANO UNICA SHIRT AVENUE     Divat, Ruházat 
11-13 Luglio 
SCONTEX PROMOZIONI S.r.l.  
V.le Sarca, 223 20126 Milano  
Tel. 02 66103838  
Email: promozione@ascontex.com  
www.ascontexpromozioni.it 

Rho-Pero (MI) - MILANO UNICA IDEABIELLA     Divat, Ruházat 
11-13 Luglio  
IDEABIELLA  
Via Torino, 56 13900 Biella  
Tel. 015 8483242  
Email: info@ideabiella.it 
www.ideabiella.it 

Rho-Pero (MI) - MILANO UNICA MODA IN:      Divat, Ruházat 
Tessuti e Accessori 

11-13 Luglio  
S.I.TE.X S.p.A.  
V.le Sarca, 223 - 20126 Milano  
Tel. 02 66103820 
Email: info@modain.it  
www.modain.it 

További információk: www.calendariofiereinternazionali.it 

  

http://www.trendselection.com/
http://www.ascontexpromozioni.it/
mailto:info@ideabiella.it
http://www.ideabiella.it/
http://www.modain.it/
http://www.calendariofiereinternazionali.it/
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K A M A R A T A G J A I N K   

Horizont Preventív Kft. 

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata 
 

A munkahelyek biztonsága és a dolgozók egészségvédelme érdekében a cégeknek 
számos törvény adta kötelezettségnek kell megfelelni a munkahelyek kialakítása majd 
folyamatos működtetése közben. Ezek sikeres megvalósításához ajánljuk foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásainkat. 

 

A kötelező munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok mellett szakembereinkkel 
biztosítani tudjuk a munkavédelmi-, tűzvédelmi szaktevékenységet, a HCCP engedély 
ügyintézését, a munkahelyek kockázat-értékelésének elkészítését valamint az 
elsősegély-nyújtók képzését. 

 

Konzultáció (orvosi) olasz és angol 
nyelven is! 

 

 

Rendelő: 1138 Budapest, Váci út 174. 

E-mail: horizont2012@horizont2012.hu 

Cégjegyzékszám: 01-09-992539 

Adószám: 24145019-2-41 

Engedély szám: 00338/2013/1/13/2013  

  

mailto:horizont2012@horizont2012.hu
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K A M A R A T A G J A I N K  

Interjú új kamaratagunkkal,  
Domenico Cinquével  

tolmács, fordító és nyelvtanár 

 Mióta élsz Magyarországon és dolgozol tolmácsként, 
illetve tanárként? 

Tizenöt éve. Az egyetemen kezdtem el magyarul tanulni, a 
Trieszti Tolmács és Fordító iskolában, ahol mint angol és 
spanyol tolmács szereztem diplomát 2001-ben.   2000-től 
2002-ig tanultam magyart Triesztben, eleinte kíváncsiságból 
és hogy a nyelvismeretemet egy ritka nyelvvel gazdagítsam, 
majd szépen lassan beleszerettem.  2002 augusztusában 
Budapestre költöztem, hogy tökéletesítsem a 
nyelvtudásomat, főleg ami a passzív képességeket érinti, aztán 
annyira jól éreztem magam, hogy úgy döntöttem, véglegesen is letelepszem. Ezt 
követően Budapesten megszereztem a magyar-olasz tolmács címet az ELTE-n. 

 Hogy született a magyar nyelv iránti szereteted? 

Kezdetben, 2000-ben ennek az új és megfejthetetlen nyelvnek a tanulása egyfajta 
időtöltésnek indult, ami a szakdolgozatomhoz is hasznos volt, majd egyre vonzóbbá vált 
a különlegessége, a ragasztó szerkezete és az olykor a némethez, olykor a franciához 
hasonló hangzása. A magyar-olasz tolmácsolás sok figyelmet igényel és hatalmas 
reaktivitást, de ugyanakkor nagy megelégedéssel is jár.  A Magyarországon töltött 
tizenöt  év alatt nagy tapasztalatra tettem szert a jogi és vállalkozói köröket érintő 

fordítások terén (főként vállalkozók 
közötti tárgyalásokban és 
vállalatalapítási munkálatok körül), 
fogorvosi (teljes munkaidőben 
dolgoztam egy fogászati turizmussal 
foglalkozó klinikán) és orvosi 
környezetben, továbbá különböző 
rendezvényeken,  kongresszusokon, 
konferenciákon, illetve olasz-magyar 
esküvőkön és sportkupákon. 
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 Mit gondolsz, egy olasznak miért érdemes megtanulnia magyarul?  

Személy szerint imádok olaszoknak magyart tanítani. Azt remélem ilyenkor, hogy 
valami át tudok adni honfitársaimnak a magyar nyelv iránti szenvedélyemből. 
Mindezt immár tíz éve teszem, igen jó eredményekkel. Ezen kívül elengedhetetlen 
a magyar nyelv ismerete, ha teljességében meg kívánjuk élni Budapest és az egész 
ország varázsát, továbbá a kellemetlen helyzetek és átverések elkerülése érdekében 
is hasznos. A nyelv hiányos ismerete kiszolgáltatottá, könnyen megtéveszthetővé 
tehet minket egyes helyzetekben, mint például a pincérekkel, taxisokkal, 
szerelőkkel és egyéb szakemberekkel szemben. 

 

Telefon: +3620 280 60 02 

E-mail: cinquemimmo5@gmail.com 
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I   K A M A R A T A G J A I N K  

Siel-Inczédy és Társa Kft. 

A SIEL a világ egyik legnagyobb szünetmentes áramforrás (UPS) és napelemes (PV) 
inverter gyártó specialistája. A cég főhadiszállása és legfőbb gyártóbázisa a Milano 
melletti Trezzano Rosa–ban van, de cégünk Európában és Európán kívül számos 
országban jelen van képviselettel, leányvállalattal. Cégünk és termékei tehát garantált 
európai származásúak és minőségűek (CE, ISO9001).  

A SIEL szünetmentes tápegység gyártmányválasztéka a teljes teljesítménytartományt 
átfogja a mini 350VA teljesítményű egységtől az 1000kVA teljesítményű óriásokig. Az 
éves gyártási volumen több ezer db felett van.  

A SIEL cég állítja elő a legkorszerűbb, környezetbarát, a megújuló energiaforrások 
körébe tartozó SOLEIL napelemes invertereket, 2-2000kW egység teljesítmény 
tartományban, amelyek napelem táblákkal kiegészítve alternatív megújuló 
energiaforrásként szolgálnak.  

A SIEL cégbirodalomba tagozódik be 1990 óta a magyarországi kizárólagos 
képviseletként a SIEL-INCZÉDY és TÁRSA KFT. Cégünk 100 %–ban magyar tulajdonú 
társaság, az olasz anyacéggel kizárólagos szerződési viszonyban áll. Cégünk 2015-ben 
ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát!  

Cégünk végzi továbbá különböző gyártmányú diesel motoros áramfejlesztő 
aggregátorok forgalmazását, valamint ezen berendezések szervizét és karbantartását 
is.  
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Fő tevékenységi köreink:  

o Tervezési szaktanácsadás, felmérés  

o Ajánlati munka, szerződéskötés  

o SIEL szünetmentes tápegységek szállítása, telepítése, beüzemelése  

o Komplett napelemes energiaellátó rendszerek és inverterek szállítása, 
telepítése, beüzemelése, csatlakozási eljárás elvégzése  

o Energiaellátó rendszerek tervezése  

o Akkumulátortelepek méretezése, telepítése, karbantartása, ártalmatlanítása  
o Diesel aggregátorok telepítése  

o Szünetmentes tápegység részegységek gyártása  

o Villamos installálás, villanyszerelés  

o Minősítések, engedélyek megszerzése  

o Garanciális szerviz  

o Javítási és karbantartási szolgáltatás szünetmentes tápegységekre és diesel 
aggregátorokra  

o Non-stop hibaügyelet fenntartása  

o Regionális központ a Kárpát-medencében szerviz és ajánlati munkában  
 
Elérhetőségek: 
 
2600 Vác, Galcsek u. 8-10  
2600 Vác, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.  
2601 Vác, Pf. 367.  
Tel/Fax: (+36) 27 317-074, 301-499  
E-mail: sielhu@siel.hu  
Honlap: http://ww.siel.hu; www.siac.hu 
Alapítva: 1990-ben 
  

http://ww.siel.hu/
http://www.siac.hu/
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N E W S 

MOLK-networking a Vállalatvezetői Fórumon 

Folytatódik a MOLK networking tevékenysége, hogy kamaratagjaink minél közelebbi 

kontaktusban lehessenek a kormányzati intézményekkel és a magyar üzleti világgal.  

Június 22-én a MOLK részt vett tehát a Joint 

Venture Association (JVSZ) által szervezett 

rendezvényen.  

A díszvendég, Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter összegezte a jelenlegi kormány főbb 

célkitűzéseinek megvalósulását, és bejelentette a 

tervezett adó- és áfacsökkentést számos terméket 

illetően. Megerősítette továbbá, hogy a kormány 

növelni szeretné a magyar 

béreket, de egyúttal folyamatos 

erőfeszítéseket tesz azért is, hogy 

az országunkban való beruházás 

egyre vonzóbb legyen a külföldi 

befektetők számára, melynek 

részekét képezi a magyar Tőzsde 

vonzóbbá tétele a külföldi 

részvényeseknek. Egy másik 

kormányzati cél, hogy 2018-ig 

minden cég beiktassa az 

elektronikus számlázási rendszert.  

Ezt követte a résztvevők párbeszéde a magyar gazdaságról, melyre méltán 

tekinthetünk ígéretes jövőt remélve a továbbiakban is.  

Noha a cégeknek nehéz problémákkal kell szembenéznük a képzett munkaerőhiány 

miatt, pozitív reményeknek ad okot a tény, hogy még így is Magyarországon a 

legalacsonyabb a fiatalok elvándorlási statisztikája. 

Ezt követően Miniszter Főtitkárunkkal is szót váltott, és kifejezte érdeklődését az 

olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok fellendülése iránt, valamint nagyra értékelte a 

Sistema Italia erőfeszítéseit..  

Francesco Mari röviden ismertette Miniszer úrnak a MOLK kezdeményezéseit, melyek 

aktívan támogatják a magyarországi kis- és középvállalkozásokat.  

Francesco Mari, Mihály Varga 
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Jelen kiadvány a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara honlapján található 

cikkek és információk részleges gyűjteménye. 

 

További információkért látogasd meg honlapunkat,  

vagy kövess minket     -on. 

 

M O L K :   E g y ü t t   a   S i k e r é r t ! 

 

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 

1056 Budapest 

Váci Utca Center, Váci utca 81. 

 

A 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 

 

http://cciu.com/
tel:003614850200
tel:003614861286
mailto:amministrazione.soci@cciu.com
mailto:info@cciu.com
mailto:marketing@cciu.com
mailto:eventi@cciu.com
mailto:servizi@cciu.com
mailto:sviluppoevendite@cciu.com
https://www.facebook.com/cciu.molk/?fref=ts

