
 

 
 

AUTOMOTIVE HUNGARY - 7. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás 

a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 

 
2019. október 16-18. között újra megnyitja kapuit a komplex fórum, amely bemutatja a 

magyar és közép-kelet-európai járműipart, ahol az autógyártás teljes spektruma jelen 

van, a formatervezéstől a gyártásig, lehetőséget teremtve a meglévő kapcsolatok 

ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére. 

 

A kiállítás ismerteti a járműiparra jellemző ágazati mátrixot, amelyben megtalálhatók az 

elektronika, számítástechnika, szoftver-, gép-, műanyag-, vegyipar és kompozit ipar egyes 

elemei. Az autógyárak mellett bemutatja az alkatrészgyártókat, gyártási folyamatok és 

beszállítói szolgáltatások képviselőit, gépjárműipari egységek és rendszerek-, üzemi 

gyártó berendezések gyártóit, forgalmazóit, rendszerintegrátorokat, valamint az iparághoz 

kapcsolódó szolgáltatók képviselőit.  

A bejelentkezett kiállítók számos újdonsággal készülnek, hogy az AUTOMOTIVE HUNGARY-n 

megmutassák a látogatóknak, két kiállítás között sem pihennek, folyamatosan fejlesztik termékeiket, 

szolgáltatásaikat. A magyar járműipar meghatározó szereplői, az autógyárak, TIER1-es, TIER2-

es és TIER3-as beszállítók, az iparághoz kapcsolódó szolgáltatók, állami szervezetek és a szakmát 

képviselő szövetségek kollektív standjai lesznek jelen a szakkiállításon.   

Másodszor hirdette meg a Hungexpo Zrt. az AUTOMOTIVE HUNGARY Innovációs 
Termékdíj pályázatot. Több ipari szakkiállításunkon már hagyományosnak mondható ez a 
Termékdíj pályázat. Idén is számos, rendkívül színvonalas pályázati anyag érkezett a szakmai 
zsűrihez, melyből a MAGE főtitkára, Kilián Csaba, az autopro.hu ügyvezetője, Szammer 

István és dr. Takács János a GTE elnöke 3 Nagydíjat és 2 Különdíjat hirdetett. 

 
További tervezett programok:  

- „Innovatív utakon az autóipar” konferencia az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
szervezésében 

- „E-mobilitás másképpen” konferencia a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és 
Jedlik Ányos Klaszter szervezésében 

- Beszállítói fórum a Volvo autóbusz, tehergépkocsi és munkagép gyártó üzletágának 
képviselőivel, melyen részt vesz a HIPA, MAJOSZ, NKFUH/Zala Zone 

- MAGE- MAJOSZ – HIPA B2B Beszállítói fórum 
- Portfolio – MAGE Ipar 4.0 konferencia 
- Előadás az innovációról az autóipari tervezés és gyártás területéről és az additív 

gyártás autóiparra való hatásairól a Varinex Informatikai Zrt. szervezésében 

- „Mesterséges Intelligencia és az Autóipar”, melynek szervezője a Pannon Gazdasági 
Hálózat – am-LAB Digital Innovation Hub 

 
Általános információk:   

- Látogatói belépés: III-as kapu 

- Nyitvatartás: 2019. október 16-18.           9.00 – 17.00 
- Látogatói parkoló: P5 belső parkoló 

 
Regisztráció az ingyenes belépésért: http://automotivexpo.hu/muszeroldal 
Bővebb információ: http://automotivexpo.hu/hu 

http://automotivexpo.hu/muszeroldal
http://automotivexpo.hu/muszeroldal
http://automotivexpo.hu/hu
http://automotivexpo.hu/hu

