
 
 
A HUNGEXPO vár minden kiállítót és látogatót őszi rendezvényein! 
 
Mivel az üzleti jellegű rendezvények megszervezése és lebonyolítása (mint például 
szakkiállítások és konferenciák) a megfelelő járványügyi szabályok betartásával nem 
korlátozott, ezért a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ szervező 
csapata továbbra is arra készül, hogy őszi rendezvényeit megtartja! 
 
ŐSZI IPARI RENDEZVÉNYEK – 2020. október 19-22. (hétfő-csütörtök):  
IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás és  
AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás 
 
A kiállításokra már számos cég, hazai és külföldi egyaránt, küldte be a jelentkezését, így októberben 
megmutatják magukat, bemutatják ipari portfóliójukat az érdeklődő szakembereknek.  
A bejelentkezett cégek aktuális, folyamatosan frissülő listája elérhető a kiállítások honlapjain: 
https://iparnapjai.hu/katalogus/   
 
A széleskörű kiállítói kínálat mellett számos szakmai program várja a kiállítókat és látogatókat, a 
kiállítások partnereinek közreműködésével: 
 

• A rendezvény első napján megrendezésre kerül többek között az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium szakmai konferenciája  
 

• Üzletember találkozó a közép-európai technológiai együttműködések fellendítése 
érdekében a HEPA szervezésében 
 

• A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara egy egész napos B2B Fórummal várja 
az érdeklődőket, a kiállítás tematikájára épülve elsősorban a folyamat- és ipari 
épületautomatizálás, a robotika, az elektronika, a fémmegmunkálás, a szerszámgépgyártás, 
a logisztika, a beszállítóipar és a 3D nyomtatás területéről. A program címe: „Ipari 
Kontaktbörze” 

 
• Az U4 Reklámiroda Munkavédelem a fenntarthatóság jegyében címmel munkavédelmi 

konferenciát szervez 
 

• A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara egész napos, zártkörű szakmai 
továbbképzése egy PED tanfolyam (Nyomástartó berendezések). A részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges. A jelentkezési lap letölthető a www.bpmk-oktatas.hu oldalról. 
 

• A Gépipari Tudományos Egyesület és az Autopro.hu ismét megszervezi a 
Techtogether diákversenyt a műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére. 

 
• A Vodafone tervezett programja: 5G demonstráció, hogyan lehet kiváltani a vezetékes 

infrastruktúrát mobilra ipari környezetben 5G private network építésével, bemutatók 
Narrowband IoT és szenzorok hálózata témában 
 

• A SZTAKI is érdekes bemutatókkal, előadásokkal várja a szakembereket 
 

• Megrendezésre kerül az AUTOMOTIVE HUNGARY-n már hagyományosnak mondható 
beszállítói fórum is  

 
A HUNGEXPO csapata készül az őszi szezonra, és minden erejével azon dolgozik, hogy minimalizálja 
az egészségügyi kockázatot a hazai meghatározó ágazatok októberi kiállításain. 
Ehhez az elmúlt hónapokban összeállítottak egy POST COVID kézikönyvet, valamint meghatározták 
a belépési szabályzatot. A kialakított koncepció tartalmazza a központilag előírt, alapvető 
higiéniai szabályokat, segíti ezen szabályok betartását, minimalizálja a fertőzés 
kockázatát a Kiállítási Központban tartott üzleti tárgyalások, konferenciák, kiállítások 
lebonyolításának ideje alatt. 
 
Látogasson el Ön is a két kiállításra! A Műszeroldal olvasói online regisztrációt követően 
ingyenesen tekinthetik meg a rendezvényeket: 
www.iparnapjai.hu/muszeroldal  
(A regisztráció után kapott, belépésre jogosító vonalkód telefonon is bemutatható és leolvasható a 
bejáratnál.) 
 
Bővebb információ és részletes járványügyi tájékoztató: www.iparnapjai.hu és 
www.automotivexpo.hu  


