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H Í R E K 

 XVIII. Főtitkárok gyűlése Rómában 

 

Július 5.-én került megrendezésre a 18. Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák 
találkozója, ahol a CCIE hálózatából a világ minden tájáról több mint 80 küldött vett 
tevékenyen részt. 

A résztvevők között, a CCIE fő képviselői mellett – Főtitkárok, Főtitkár helyettesek, 
Tanácsosok és Elnökök – valamint fontos személyek a Gazdaságfejlesztési 
Minisztériumból, Külügyminisztériumból, Lombardia régió Nemzetközi 
együttműködéséből, az Innova Lazioból, az Unioncamereből és különböző Olasz 
Kereskedelmi Kamarákból, valamint számos olasz vállalkozók vettek részt.  

A Rómában megrendezésre kerülő három napos találkozón, belső plenáris ülésekre 
osztva, csoportos munkák, értekezletek és one to one találkozók érintettek meg 
különböző témákat, mint például: a scoring javításától, a kamarai performances, az 
innovatív szolgáltatások nemzetközi együttműködésének elemzéséig, melyek közt 
összehasonlították az új kommunikációst eszközöket, amiket a CCIE használ (social 
media, webseries, élő streaming); a nemzetközivé válás lehetőségétől a regionális 
pályázatok által, az európai tervezéseken keresztüli szolgáltatások kivitelezéséig, a 
CCIE egyre jobban részt vesz a partnerségekben. 

Nem maradt el az olasz agráripari termékekkel kapcsolatos vita sem, mely a 
támogatásáról és fejlesztésről szólt. Nemzetközi szinten egyedülálló termék 
Európában és a világban. 

A találkozó egyben tökéletes alkalom volt egy úgynevezett Chamber Mentoring for 
International Growth szervezeti terv bemutatására, mellyet Unioncamere támogatott 
és fedezett, Associamerestero irányította és megvalósította az olasz kamarai 
rendszerrel és a Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák segítségével. 78 privát, nonprofit 
egyesület, mely a világ 54 országában vannak jelen, számos olasz és külföldi 
vállalkozókkal, akik elősegítik az olasz vállalkozások nemzetközivé válásának 
folyamatait.  

A terv elősegíti nemzetközivé váláshoz az olyan olasz vállaltokat, akik érdekeltek 
megnyílni a külföldi piacok felé és lehetőséget ad nekik, ingyenesen részesülni egy 
mentoring útvonalon, melyet 110 tanácsadó, köztük olasz származású képezett 
Managerek és sikeres vállalkozók segítik elő, akik külföldön élen és dolgoznak, és akik 
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óriási szakmai tapasztalat birtokában vannak, különböző ágazatokban, mint például a 
mechanika, autóipar, agrár-élelmiszeripar, biztosítás és pénzügy, energia, IKT és üzleti 
szolgáltatások területén. 

A terv kapcsán további tájékoztatás a következő weboldalon tekinthet meg. 

Ismét megerősítették ennek a fontos éves rendezvénynek a hasznosságát, amely 
továbbra is betekintést nyújt az összes olasz külkereskedelmi kamarák 
tevékenységének fejlesztésébe, hogy támogassa kamaratagjait.  
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H Í R E K  

P á l y á z a t 

“Egy cikk a Kamarának” 

A MOLK figyelemmel követi az olaszul tanuló 

hallgatókat 

 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara tavasszal hirdetett meg egy 
érdekes pályázatot, melyre az egyetemek olaszul tanuló hallgatói 
pályázhattak. 

Az egyetemek, főként azok a szakok, amelyeken olasz nyelvet is tanítanak, 
kiemelt figyelmet érdemelnek részünkről, hiszen mind a budapesti olasz 
vállalkozói közösség, mind a potenciális olasz-magyar befektetők számára 
fontos lehetőségeket rejtenek magukban. Szakképzett fiatalokról van szó, 
akik pótolhatatlan munkatársakká válhatnak a legkülönfélébb 
kapcsolatépítő projektekben, mivel nemcsak ismerik az olasz nyelvet, de 
magával Olaszországgal kapcsolatosan is személyes 
tapasztalatokkal rendelkeznek, ismerve így az ottani 
mentalitást. 

A pályázat első kiadásának alkalmával a Budapesti 
Gazdasági Egyetemet vontuk be. 

A pályázat témája: “EGY CIKK A KAMARÁNAK”. 

A résztvevőknek rövid dolgozatot kellett írniuk olasz-magyar gazdasági 
témában. 

Az elkövetkezendő hetekben az ICE/ITA-ból, az Olasz Nagykövetségből, az 
Olasz Kultúréntézetből és a MOLK-ból álló zsűri fogja értékelni a beérkezett 
pályázatokat. 

A nyertes cikket megjelentetjük a Kamarai Hírek szeptemberi számában, 
valamint a honlapon is megtalálható lesz, írója pedig egy egy főre szóló 
kétéjszakás nyaralást nyer Gradóba, a Marco Polo G.E.I.E. jóvoltából. 
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H Í R E K 

 Új szolgáltatás-Ideiglenes iroda 

bérlések 

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara1056 

Budapest, Váci Utca Center, Váci utca 81. 

Egy új szolgáltatás nyújtás a kis és közép vállalatok fejlődése 

érdekében 

 

Megosztott, All inclusive irodák: Irodánkon belül különböző méretű irodai szobákat 

kínálunk bérbe, minden szükséges bútorral és segédanyaggal ellátva. A bérleti díjak 

tartalmazzák az íróasztalokat, telefonokat, internet wi-fit, légkondicionálót, fűtést és 

időszakos takarítást. Étkező, mosdó és tárgyalóterem használata. Portaszolgálat, az 

iroda a 3. emeleten található. Az iroda bejáratnál egy vendégszerető recepció várja 

kedves vendégeit. Lakcím vagy cég székhely bejegyzés lehetősége.  

Igény szerinti szerződés típusok.  

All inclusive irodai szobák kínálata. 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara több fajta szolgáltatásain felül, a 

következő lehetőségeket nyújtja meghatározott minimum 4, maximum 12 hónapos 

szerződésekkel. 

-Felszerelt munkaállomások: 250euro+áfa/íróasztal/hó 

-(A) Független szoba 2 munkaállomással és ablakkal: 400euro+áfa/hó (17,16 m2) 

-(B) Független szoba 3 munkaállomással ablak nélkül: 450euro+áfa/hó (21,81 m2) 

-(C) Független szoba 3-4 munkaállomással és ablakkal: 600euro+áfa/hó (18,15 m2) 

Ezen felül lehetőség rövid idejű bérlésre. (minimum 1 hét) 

6 hónapnál kevesebb idejű szerződések esetében az árak 20%al nőnek. 

Tel. (+36-1) 485-0200  Fax. (+36-1) 486-1286 

Email:info@cciu.com  Honlap: www.cciu.com 
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 R E N D E Z V É N Y E K  

A Made in Italytól a Made with Italyig: 
workshop magyar kereskedelmi kamarák és az 
olasz vállalkozói világ képviselőivel 
 

“A Made in Italytól a Made with Italyig” volt a címe a workshopnak, melynek 
házigazdaként a MOLK adott helyet 2017. június 15-én. 

A találkozó a kis-és középvállalkozásokat vette célba, hogy definiálja az olasz-magyar 
kapcsolatok révén elérhető legnagyobb potenciállal rendelkező szektorokat. 

Díszvendégként a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára és a kis- és 
középvállalkozások európai magyar nagykövete, Nikoletti Antal úr tisztelt meg minket 
jelenlétével. Nikoletti úr kiemelte Magyarország gazdasági stabilitását, amely 
megbízható ipari projektek létrejöttét teszi lehetővé. A bruttó hazai termék 
növekedési üteme 4% fölé emelkedhet, mely növekedés nemcsak az uniós 
támogatásokat felhasználó beruházásoknak köszönhető. A GDP-nek jelentős részét az 
export táplálja, így a gazdaságpolitika támogatásáról biztosítja a kis-és 
középvállalkozásokat, melyeknek nagyobb anyagi tőkére lenne szükségük.  
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A Kormány az alábbi ágazatoknak szentel kiemelt figyelmet: járműipar és kapcsolódó 
szektorok; speciális gépipar, különös tekintettel a mezőgazdasági gépek gyártása; 
nanotechnológia; turizmus, mely fellendülésen ment keresztül, és a jövőben is 
növekedni fog; telekommunikácó; egészségügy; agrár-élelmiszeripar. 

Teresa Testa, az Olasz Nagykövetség Gazdasági-kereskedelmi osztályának 
képviseletében megerősítette Olaszország érdekeltségét országunk felé, és méltatta a 
magyar piacban rejlő vonzó kereskedelmi lehetőségeket. 

Marcello Baldoni, az Olasz Külkereskedelmi Intézet (ICE/ITA) nagy tapasztalattal 
rendelkező piacelemzője olyan adatokkal szolgált a hallgatáságnak, melyek mind az 
olasz-magyar kapcsolatok dinamizmusát mutatták: ezt illetően 2017 első 
negyedévében 12,7%-os növekedést regisztráltak, mely az utóbbi 5 év legnagyobb 
növekedése. Ezen kívül Olaszország Magyarország felé irányuló exportja is 6,9%-kal 
nőtt az elmúlt év ugyanezen időszakához képest. 

Angelo Arcuri, az Olasz Gyáriparos Szövetség (Confindustria di Firenze) Nemzetközi 
kapcsolatok osztályának felelőse először bemutatta Egyesületét, mely körülbelül 1100 
taggal rendelkezik, majd megerősítette érdekeltségüket a magyar piacon, hírül adva 
egy Vállalkozói Delegáció érkezését ősszel. 

Luca Liuni, az Olasz Gyáriparos Szövetség alelnöke (Comitato Piccola Impresa 
Confindustria di Firenze) kiemelte, hogy ezt az érdekeltséget az motiválja leginkább, 
hogy tagjaik jelentős százaléka éppen azokhoz a szektorokhoz tartozik, melyekre 
Magyarország nagyobb figyelmet fordít.  

A workshopon részt vettek magyar Kereskedelmi és Iparkamarák is: Pest megye és Érd 
megyei jogú város, Nagykanizsa, Hajdú-Bihar megye és Dunaújváros képviseletében a 
Kamarák felsorolták érdekeltségi területeiket. 

A MOLK oszlopos kamaratagja, Alessando Balli, nagy tapasztalattal a háta mögött kis- 
és középvállalkozásban, megerősítette ezen kezdeményezések fontosságát, melyek a 
Budapesten kívüli (túl sokszor elfelejtett) területeket viszik közelebb a nemzetközi 
lehetőségekhez. Balli tehát arra buzdította a MOLK-ot, hogy koncentrálja energiáit 
azon szektorokra, melyeket a workshop éppen kiemelt, hogy ily módon támogassa a 
kis- és középvállalkozásokat. 

Francesco Mari, a MOLK főtitkára és a találkozó moderátora bemutatta két vendégét, 
Silvia Merighit az MPS Grouptól és Stefania Leporét a CMS-től. Az ő jelenlétük 
legfőképp azért volt fontos, hogy megtapasztalják, a MOLK hogyan szervez egy ehhez 
hasonló eseményt, mivel jövőbeli rendezvényeinknél szervező partnerként fognak 
majd működni: Silvia Merighi az újrahasznosítható hulladékkal kapcsolatosan, Stefania 
Lepore segítségével pedig a „job shortage” problematikáját kívánjuk körüljárni majd. 

A találkozó kiemelt fontossággal bírt, amennyiben újabb lépést jelentett a „Sistema 
Italia” tervében, miszerint szeretné folyamatosan erősíteni a két ország közötti 
kapcsolatokat és közelíteni a MOLK-ot Kamaratagjai igényeihez.  
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A szektorok, melyekre kiemelt figyelmet érdemelnek, a következők tehát: gépipar, 
elektronikai gépipar és járműipar; mezőgazdaság és agrár-élelmiszeripar; turizmus és 
a HoReCa szektor; logisztika, szolgáltatások és kisvállalkozások.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A. Arcuri, L. Liuni, Silvia Merighi, Alessandro Balli, Antal Nikoletti, Teresa Testa, Marcello Baldoni, Francesco 

Mari, Stefania Lepore 
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I   K A M A R A T A G J A I N K  

Üdvözöljük az új Tagunkat 

 

Az Italiamilk Kft. az első olyan olasz-magyar cég, amely olasz bivalyokat tenyészt 
Magyarországon és olasz „sajtkészítő mesterek” segítségével ősi hagyományok szerint 
olasz bivaly mozzarella-t gyárt. 

Azzal a céllal, hogy friss bivaly 
tejtermékek gyártása indulhasson, az 
Italiamilk Kft hozzájárul egy tipikus 
Made in Italy jellegű szakértelem 
egész Európát lefedő, szem előtt 
tartva az olasz székhely megőrzését. 

A Magyar Földművelésügyi 
Minisztérium fő hatóságai örömmel 
üdvözölték a kezdeményezést, amely 
nagy stratégiai és gazdasági 
előnyöket hordoz önmagában egy új 
működési lánc létrehozásához. A 
hatóságok biztosították a maximális 
személyes részvételt a jövőbeli gazdasági 
fejlődés támogatása érdekében, többek 
között az európai pályázatok  segítségével 
is. 

Az Italiamilk tervei Mezőtúron kerültek megvalósításra, miután ez a helyszín 
alkalmasnak bizonyult az Olaszországból (Salerno tartományából) behozott bivalyok 
tenyésztésére és alkalmas környezetnek egy etikus állattartás megteremtéséhez.  

Con l’obiettivo di avviare la produzione di prodotti caseari freschi di origine bufalina, 
Italiamilk KFt contribuisce all’esportazione di know how tipico del MADE IN ITALY e 
all’apertura verso collaborazioni di respiro europeo, ben lontano da qualsiasi azione di 
delocalizzazione di produzione italiana. 

Facebook: https://www.facebook.com/Italiamilk-KFT-1260062990775230/ 

https://www.facebook.com/Italiamilk-KFT-1260062990775230/
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I   K A M A R A T A G J A I N K  

Üdvözöljük az új Tagunkat 

 

APICE S.r.l. 1990-ben lett alapítva, és már az első években a beléptető rendszer 

szakterületére specializálódik, így az olasz piac vitathatatlan vezetőjévé válik, és a 

külföldi piacokon is egyre inkább megerősödik. Jelenleg komplett megoldásokat gyárt 

és biztosít a következőkre: 

Beléptető rendszer 

A vállalat számos technológiával rendelkezik az emberek azonosítására, a 

mágneskártyától a válaszjeladóig, a járművek rendszámtábla leolvasásától, a 

biometrikus azonosítás és a kulcskezelő szekrényekig. A megvalósítható 

berendezések célja, egy egyszerű ajtó, ellenőrzött nyílásától, számítógép nélküli 

felügyelet nélkül, a hatalmas berendezésekig terjed, melyek több száz ajtót 

ellenőriznek. 

Building Automation 

APICE meghaladja az "épület automatizálásának" meghatározását, és teljes, 

sokoldalú és rendkívül megbízható megoldásokat kínál. Egy egységes kommunikációs 

hálózatot (LonWorks® technológia) használva, a beléptető rendszeren felül más 

berendezéseket is kezelnek, mint például a klimatizációs berendezések ellenőrzése, a 

világítást és más technológiai készülékeket is, átfogó automatizálási megoldásokat 

biztosítva, olyan környezettekben, mint az iskolák, irodák, szállodák, stb. Így 

megszületik a termékek és megoldások 3 szegmense.: SBS (Smart Building 

System), SAS (Smart Access System) e SHS (Smart Hotel System), ez utóbbi teljes 

körűen a szállodák és szálláshelyek automatizálására lett kifejlesztve.  

Jelenlét Érzékelés 

Az alkalmazott APICE terminálok, modernek és rendkívül technikai jellegűek, lehetővé 

teszik a jelenlét nyomon követését egyszerű és hatékony módon, így ez által a 

bérszámfejtés egyszerűbbé és gyorsabbá tehető.  

Website: www.apice.org  Email: apice@apice.org   Tel: +39 0571 920442
   Székhelye: Via G.B. Vico 45/B – 50053, Empoli (FI) 

http://www.apice.org/
mailto:apice@apice.org
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H Í R E K Itáliából  

 

Ádám Zoltán Kovács Nagykövet 

Július 20-án az Olasz Köztársaság elnöke, Sergio Mattarella, a 

jelölése jóváhagyása után kinevezte Ádám Zoltán Kovácsot 

Magyarország Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövetének. 

 

S. E. Ádám Zoltán Kovács 1972. július 14-én született Budapesten. Diplomáját 

Budapesten a Szent István Egyetem, Gazdaságtudományi, Regionális és 

Környezetügyi karán szerezte, mint közgazdász. 1991 és 1993 között a Carlo Cattaneo 

di Castellanza (VA) Egyetemen tanult. 

Magyar anyanyelvű, de beszéli az angol, olasz, spanyol és francia nyelveket is. 

Mielőtt az Olasz Köztársaságtól megkapta a Magyarország Rendkívüli és 

Meghatalmazott Nagykövetének címét, Magyarország Nemzetközi együttműködésért 

felelős Államtitkár helyettesi beosztását töltötte ki. 2010-től 2014-ig a 

Vidékfejlesztési Minisztériumba dolgozott, először, mint Nemzetközi Referens, majd, 

mint Főosztályvezető. 1993-tól 2010-ig az Orlandi Kft. ügyvezetője volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ádám Zoltán Kovács e Sergio Mattarella 
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H Í R E K  Itáliából  

Open House September 28-29 

 

A Panotec S.r.l. Nemzetközi szinten piacvezető vállalat lett, az automata 

csomagológépek tervezésében, megvalósításában és értékesítésében, melyek 

lehetővé teszik a just in time dobozok méretre szabott megvalósítását és így az olyan 

csomagok elkészítését, melyek minden egyes terméket védeni tudnak anélkül, hogy 

felesleges töltőanyaggal kéne megtölteni. 

Mára Panotec felépített és eladott számos csomagoló gépeket és berendezéseket 

Europa és a világ legfontosabb piacaira. Számolva, mint vállalti ügyfeleik: Amazon, 

Cimpress, Denso, Porro és még sok más. Köszönhető mindez egy olyan szakképzett 

technikai csapatnak, amely folyamatosan kutatja és fejleszti az új megoldásokat, 

amelyek egységes és állandó újításokat tesznek lehetővé a csomagolási ágazatban. 

Szeptember 28-án és 29-én az összes Panotec termék első alkalommal kerül 

kiállításra az olasz cég székhelyén Cimadolmo (Treviso) az új Open House területén. A 

nagyvállalatoknál már működő legfrissebb csomagolási megoldások kerülnek 

bemutatásra, mint a digitális nyomtatás, a világítás, a bútoripar és a logisztika 

ágazatokban. 

A MOLK biztosítja azt a szándékát, hogy az érdekelt tagoknak elküldi a szeptember 

28-29-én az olasz cég székhelyén Cimadolmoban (Treviso) megrendezett Open House 

eseményre vonatkozó személyes meghívást. 

Az alábbi linken megtekinthető az esemény részletes programja olaszul és angolul. 
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HÍREK Itáliábol 

Szeptemberi kiállítások Olaszországban 

Verona – MARMOMACC     Építkezések, Infrastruktúrák 

Szeptember 27-30  

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA  

Viale del Lavoro,8 - 37135 Verona 

Tel. 045 8298111  

Email: info@veronafiere.it  

www.veronafiere.it 

Brescia - FIMAST                  Ipar, technológia, mechanika 

Szeptember 20-23 

PRINCIPEMEDIA S.r.l.  

Via Volturno, 31 - 25126 Brescia  

Tel. 030 3730487  

Email: principemedia@legalmail.it  

www.fimast.com 

Pordenone - COILTECH                   Ipar, technológia, mechanika 

Szeptember 27-28  

QUICK FAIRS S.r.l. 

Via Fll. Ruffini, 10 – 20123 Milano                                                                                                       

Tel. 0236592990  

Email: info@quickfairs.net 

Rho-Pero(MI) - theMICAM     Textil, Ruházat, Divat 

Szeptember 17-20  

A.N.C.I. SERVIZI S.r.l. 

Via Monte Rosa,21 – 20149 Milano  

Tel. 02 438291 

Email: info@themicam.com  

www.themicam.com 

 

 

 

http://www.veronafiere.it/
http://www.fimast.com/
mailto:info@quickfairs.net
http://www.themicam.com/
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Rho-Pero(MI) - MIPEL      Textil, Ruházat, Divat 

Szeptember 17-20  

AlMPES SERVIZI S.r.l. 

V.le Beatrice D’Este,43 – 20122 Milano  

Tel. 02 584511 

Email: segreteria@mipel.it  

www.micam.com 

Genova – NEMZETKÖZI NAUTIKAI SALON        Fuvarozások, Logisztika, Navigáció 

Szeptember 19-24  

I SALONI NAUTICI S.p.A. 

Piazzale J.F. Kennedy,1 – 16129 Genova 

Tel. 010 5769811 

Email: info@isaloninautici.com  

www.salonenautico.com 

 

Bra (CN) - CHEESE               Étel, Ital, Vendéglátás 

Szeptember 18-21  

KÖZÖS 

Piazza Caduti per la libertà,14 – 12042 Bra 

Tel. 0172 430185 

Email: turismo@comune.bra.cn.it                                                                                                 

www.cheese.slowfood.it 

Firenze – FRAGRANZE                           Szépség, Kozmetika 

Szeptember 8-10  

PITTI IMMAGINE S.r.l.                                                       

Via Faenza, 111 – 50123 Firenze           

Tel. 055 3693210 

Email: info@stazione.leopolda.com  

www.pittimamgine.com 

 

További információk: www.calendariofiereinternazionali.it   

 

http://www.micam.com/
http://www.salonenautico.com/
mailto:turismo@comune.bra.cn.it
http://www.cheese.slowfood.it/
http://www.pittimamgine.com/
http://www.calendariofiereinternazionali.it/
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Jelen kiadvány a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara honlapján 

található cikkek és információk részleges gyűjteménye. 

 

 További információkért látogasd meg nostro sito 

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

