
 
 

Magyarregula 2009 
 
2009. március 24-27 között várja idén a látogatókat a SYMA 
Rendezvényközpont „A” csarnokában az ipari automatizálás 
nemzetközi szakkiállítása  
 

• A Magyarregula két és fél évtizedes fennállása során kiállta az idők viharát, 
fejlődése az elmúlt évtizedek igazi sikertörténete. Ez a rendezvény 
napjainkban a hazai és nemzetközi automatizálási szakemberek legfontosabb 
találkozóhelye. 

 
• A Magyarregula az a szakmai fórum, ahol a szakma döntéshozói 

koncentráltan megtalálhatják az ipari gyártás és folyamatautomatizálás 
vezető cégeit, akik az ipari automatizálás szinte valamennyi szegmensét 
érintő termék- és rendszerkínálattal várják a szakmai érdeklődőket. 

 
• A Magyarregula kiállítás kísérő szakmai rendezvényprogram keretében az 

érdeklődők a közreműködő szakmai szervezetek és a Kiállítói Tanácsadó 
Testület által ajánlott témakörben ismerhetik meg a legújabb szakmai 
trendeket és innovációkat. 

 
Minden évben nagy várakozás előzi meg a Magyarregula nemzetközi ipari 
automatizálási szakkiállítást, melyre idén – a kiállítók többségének kifejezett 
kérésére – ismét márciusban kerül sor.  
. 
A kiállítás tavaly 25. alkalommal került megrendezésre, mely önmagában is jelentős 
esemény. Egy szakkiállítás történetében különösen felértékelődik egy ilyen múlt, főleg ha 
egy olyan rendezvényről van szó, melynek elsődleges feladata a gyorsan változó, és a 
komplexitásában is kiemelkedő ipari automatizálás átfogó, és az aktuális szakmai 
trendekhez igazodó bemutatása, lehetőleg a szakterület teljes keresztmetszetében. 
Az aktuális szakmai trendek követése és beillesztése egy szakkiállítás programjába és 
tematikájába, egy kiállításszervező számára komoly feladatot jelent mindenütt a világon.  
A Magyarregula szakkiállítást szervező Congress Kft több mint két évtized alatt a 
gazdasági nehézségek, az ipar jelentős szerkezetváltása és számos, időközben előfordult 
nem várt esemény ellenére is folyamatosan eleget tudott tenni e komoly kihívásnak, 
évről-évre meg tudta erősíteni Magyarregula szakkiállítás szakmai sikerét a  régióban. 
Ezzel egy hagyományt teremtett, mellyel kevés más hazai rendezvényszervező tud 
versenyre kelni. A Congress Kft ügyvezető igazgatója, Stefkóné Vermes Judit méltán 
büszke lehet arra, hogy a számos szakmai rendezvényt, üzleti találkozót és konferenciát 
magában foglaló rendezvény programjukban ez az évenként megrendezésre kerülő 
Magyarregula nemzetközi szakkiállítás a legjelentősebb. 
 



A 25. kiállítás nem csupán ünneplésre adott lehetőséget, hanem jó alkalom volt egy kis 
visszatekintésre is. 
 
Az első kiállítást az Építők Dózsa György úti székházában 1982-ben rendezték meg az 
IEG Solingen német kiállításszervező céggel közösen, majd két esztendő múlva a Petőfi 
Csarnok nyitó kiállítása lett. Akkori időben a német ipar komoly piacot látott hazánkban 
és kereste a lehetőségeket, többek között a MTESZ révén, hogy megfelelő fórumot 
teremtsenek a bemutatkozásra. 
Az első Magyarregula szakkiállítással megkezdődhetett egy olyan folyamat, mely végre 
igazi fórumot teremtett a hazai ipari automatizáláshoz kapcsolódó, egymással szakmailag 
szorosan összefüggő szakterületek fejlesztési eredményeinek és gyakorlati 
alkalmazásainak bemutatásához. 
 
A Magyarregula szakkiállítás szakmai sikerének egyik titka abban rejlik, hogy a 
szervezők elmúlt évtizedekben mindig a szakma aktuális igényeit figyelembe véve 
alakították ki a rendezvény programját és tematikáját és hajtottak végre profiltisztítást.  
A nyolcvanas évek második felében és a kilencvenes évek elején még a Magyarmedica és 
a Magyarpharma orvosi műszer és gyógyszervegyészeti szakkiállítás kapcsolódott a 
Magyarregula méréstechnikai szakkiállításhoz. Az évtized második felében már az 
automatizálástechnika akkori nemzetközi szakmai trendjeihez igazodó Magyarenergia és 
Magyarecologia energetikai és környezetvédelmi kiállítás szerepelt a programban. 
Mindkettő kiemelt fontosságú napjainkban is, de jelentős mértékben integrálódtak az 
ipari automatizálástechnika egyes szegmenseibe és így jelennek meg a Magyarregula 
szakkiállításon az adott szakterületeken.  
 
Magyarregula szakkiállítás történelmének igen szomorú mérföldköve és fájó pontja volt, 
hogy 1999 decemberében a megszokott és jól bevált helyszín, Budapest Sportcsarnok 
épülete a tűz martalékává vált. Nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van egy olyan csarnok 
felépítésére, mely az elpusztult létesítmény programjait befogadja. Három hónapos 
rekordidő alatt, a terveknek megfelelően Budapest szívében, a sportlétesítmények 
szomszédságában szerencsére elkészült a korszerű, oszlop nélküli, feszített tetőszerkezetű 
SAP Csarnok, mely igen hamar SYMA-Rendezvénycsarnokként, Magyarország egyik 
legmodernebb multifunkcionális rendezvénycsarnokaként vált ismertté, és számos neves 
sportrendezvénynek, kiállításnak, koncertnek és konferenciának adott otthont. A csarnok 
nyitórendezvénye a 2000 évi Magyarregula kiállítás volt, és ez lett a Magyarregula 
szakkiállítás új otthona a Körcsarnokkal kiegészítve. Azóta a Magyarregula évről-évre 
egyre erőteljesebben növekedett és megerősítette vezető pozícióját a hazai szakmai 
rendezvények között.  
 
2007 -től a SYMA Rendezvényközpont bővítése során megépült új, bruttó 8000 m2-es  új 
SYMA csarnok lett a Magyarregula kiállítás új helyszíne. A szervezők és kiállítók régi 
vágya teljesül azzal, hogy végre „egy fedél alatt”, egy légtérben tudnak elhelyezni 
minden kiállítót. Ebben az új korszerű csarnokban több mint 3700 nettó négyzetméteren 
128 standon 160 cég mutatkozott be a Magyarregula 2007 szakkiállításon és ez a 
korábbihoz képest mintegy 20%-os növekedést jelentett. A 2008. évi 25. kiállításon 
szintén hasonló adatokat regisztráltunk. 



 
Örvendetes, hogy egyre több ipari gyártás- és folyamatautomatizálásban érdekelt cég érzi 
úgy, hogy nem maradhat el arról a szakkiállításról, amely a magyar gazdaság olyan 
meghatározó szakterületeit fogja át, mint a vegyi-, gyógyszer- és biotechnológiai ipar, az 
olaj- és gázipar, a petrolkémiai ipar, az élelmiszer- és cellulózipar, a fém-, építő- és 
járműipar, a gépgyártás és környezetvédelem, a víz- és szennyvíztisztítás, az 
energiatermelés és -elosztás, valamint a kommunikációtechnika. 
 

A Magyarregula szakkiállítás történetében 2009-ben ötödik alkalommal kerül sor a 
Nagydíj odaítélésére 
 
A Magyarregula szakkiállításokon évek óta kiemelt figyelem irányul azon kiállítókra, 
akik/amelyek az elmúlt két évben kifejlesztett és forgalomban lévő, korszerű és magas 
technikai szintet tükröző termékeikkel versenybe szállnak a Nagydíj-pályázaton a 
kitüntető cím elnyeréséért 
A pályázat nyertesének hivatalos kihirdetése a Magyarregula kiállításon 2009. március 
24.-én 10.30 órakor rendezett nyitó sajtótájékoztató keretében történik, a díj ünnepélyes 
átadására 2009. március 25-én este, a Magyarregula szakkiállítás kiállítói fogadásán kerül 
sor. 
A pályázat nyertese a díjat elnyert termékeken, annak kísérő okmányain, illetve 
hirdetésein vagy áruismertetőin a Magyarregula 2009-Nagydíjra utalást, hivatkozást 
mindaddig használhatja, amíg a gyártott termék megegyezik a díjazott termékkel.  
 
Magyarregula 2009 szakkiállítás kísérő keretprogramja is nagyon átfogó és 
informatív. A tervezett program a következő: 
 
 
A kiállítás nyitó napján, március 24-én, kedden a MATE (Méréstechnikai, Automatizálási és 
Informatikai Tudományos Egyesület) rendez szakmai szimpóziumot. Előzetes tervek szerint az 
alábbi, igen nagy érdeklődésre számot tartó előadások várják a szakmai érdeklődőket:  
Kiss György (Saia- Bourgess): Web technológia elemeinek alkalmazása a 
folyamatirányításban 
 
Havasi Zoltán (Mohanet): SIM kártyák ipari alkalmazásai  
 
 Richter József (Weidmüller): WeWe TTA jelátalakítók 
 
Farkas Tibor (Pepperl-Fuchs): DART, avagy a gyújtószikra-mentesség újradefiniálása 
 
Péter Attila (National Instruments): Biztonságos vezetéknélküli (Wi-Fi)  adatgyüjtő 
rendszerek létrehozása 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A szakkiállítás második napján, március 25.-én, szerdán a MATE és a Siemens Zrt. Ipari 
Szektor Industry Automation & Drive Technologies üzletága szakmai előadás-sorozatot 
rendez „Újdonságok az automatizálásban” címmel, mellyen az alábbi előadások 
várhatók:  
 
  MID kalibráció Siemens áramlásmérőknél  Buchholcz Gábor 
  
  Kezelő panel újdonságok    Nagylaki Csaba 
 
  Embedded kontroller     Magyar István 
  
 
  Intelligens hajtások     Győri Ernő 
 
  Mérlegelés a mikro automatizálásban  Móczó Vilmos 
 
A szakkiállítás harmadik napján, március 26-án, csütörtökön az ebben az évben szakmai 
támogató partnerként szereplő MEE (Magyar Elektrotechnikai Egyesület) rendezvényére 
kerül sor.  
 A három MAVIR témakörű anyag egymáshoz szorosan kapcsolódva egy aktuális és 
szakmailag igen érdekes ívet alkot. Ezt kiegészíti két olyan energetikai vonatkozású 
előadás, amelyek ráadásul manapság jelentős közérdeklődésre tarthatnak számot.  
  
Sztráda Gyula, MAVIR ZRt. folyamatirányítási osztályvezető 
Téma:  A  MAVIR ZRt. üzemirányításának informatikai rendszere 
  
Bencsik Tibor,  MAVIR  ZRt. üzemviteli igazgató  
Téma:   A MAVIR ZRt. hálózati távkezelésének kialakítása 
  
Dr. Kovács Attila, Astron Informatikai Kft. ügyviteli igazgató 
Téma:    A MAVIR ZRt. hálózati távkezelésének tréning-szimulátora 
  
Pálfy Miklós,  Solart-System Kft. igazgató 
Téma:   A foto-villamos energia-átalakítás helyzete 
  
Farkas András (docens) – Peresztegi Sándor (mester tanár) BMF Kandó 
     Villamos Kar Automatikai Intézet 
Téma: Energiatakarékos villamos motorok 
 
 



Az ipari folyamatautomatizálás valamint ipari kommunikációtechnika szakterületeit 
bemutató szakkiállítás tematikája továbbá a kísérő szakmai rendezvények programja 
teljes részletességgel megtalálhatók a www.magyarregula.hu honlapon.  
Ugyanitt adnak a szervezők lehetőséget a szakmai látogatók díjmentes on-line 
regisztrációjára is. 
 
 
Congress Rendezvényszervező Kft. 
1026 Budapest 
Szilágyi Erzsébet fasor 79. 
Tel: 212-0056 
e-mail: magyarregula@congress.hu 
 

http://www.magyarregula.hu/
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