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út itt van.

AUTOMOTIVE
HUNGARY
11. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

2023. május 16–19.



A rendezvény a magyar járműipar szakmai szereplői, a 
magyar autógyártóktól kezdve a beszállítókon át a kis- és 
középvállalkozásokig, találkozója, melyet évről évre meg-
újítjuk, hogy hatékonyan szolgálja a magyar és regionális 
autóipar szereplőinek fejlődését, üzleti előmenetelét. Egy 
olyan szakmai fórumot kívánunk fejleszteni, mely nem-
csak a tájékozódást segíti, hanem valódi üzleti lehetősé-
geket is nyújt. 

Az Automotive Hungary mindig is elkötelezett volt a leg-
újabb technológiák és trendek bemutatása iránt, így szá-
munkra természetes, hogy szakmai partnereink támoga-
tásával a rendezvény és hozzá kapcsolódó konferenciák 
az iparág aktuális témáit, kihívásait ismertetik, elemzik, 
legyen szó beszállítás-fejlesztésről, chiphiányról, alterna-
tív hajtásról, kommunikációról vagy utánpótlásról.

Az Automotive Hungary már évek óta kiváló terepe a jár-
műgyártók és partnereik, a beszállítók és alvállalkozóik, a 
forgalmazók és szolgáltatók találkozásának. És ahol létre-
jön a találkozás, ott az üzlet sem késik sokáig.

VISSZATEKINTÉS – 2022. 

2022-ben már a 10. AUTOMOTIVE HUNGARY kiállítást 
rendeztük. A járműipari beszállítók és fenntartók hazai 
rendezvénye ezúttal is képet adott a magyarországi autó-
gyártás piaci szereplőiről, innovációiról, egyben olyan 
fórum volt, ahol az iparág számos hazai és nemzetközi 
beszállítója és szolgáltatója találkozhatott. Az esemény 
társrendezvényei a 9. IPAR NAPJAI és 15. MACH-TECH 
kiállítások voltak, ahol a hazai és nemzetközi ipar világ-
márkái, piacvezetői, kis- és középvállalkozásai mutatták 
be termékeiket, szolgáltatásaikat, egyedi megoldásaikat, 
fejlesztéseiket. Magyarország legnagyobb üzleti-ipari 
találkozóján 15 ország több mint 400 kiállítója mutatta 
be személyesen termékeit és fejlesztéseit közel 15 ezer 
szakmai látogatónak a HUNGEXPO Budapest Kongresz-
szusi és Kiállítási Központban.

A rendezvény fővédnöke Dr. Palkovics László, innová-
ciós és technológiai miniszter volt.

11. AUTOMOTIVE HUNGARY  

Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

21%  új üzleti kapcsolatok 
kiépítése, üzletkötés

20% piaci információk gyűjtése
16%  újítások, innovációk iránti 

érdeklődés 
14%  előadások, szakmai 

programok megtekintése
10%  meglévő üzleti 

kapcsolatok ápolása

2022-ben 14 600 
SZAKMAI LÁTOGATÓ 
jött el a rendezvényre ORSZÁG

15 3
PAVILON

VÁRJUK ÖNT IS, HOGY RÉSZESE LEGYEN  
A MAGYAR JÁRMŰIPAR TALÁLKOZÓJÁNAK!

15 000
LÁTOGATÓ

411
KIÁLLÍTÓ

LÁTOGATÓINKRÓL (2022.)
Látogatók – 35 országból összesen 14 600 látogató 

CÉGÜK TEVÉKENYSÉGI KÖRÉT  
TEKINTVE (több válasz is adható volt)

44% szolgáltató
40% gyártó
16% forgalmazó

DÖNTÉSI JOGKÖRÜKET TEKINTVE
19% első számú döntéshozó
28% részt vesz a döntésekben
22%  tanácsadóként vesz részt  

a döntésekben 
31%  nem vesz részt  

a döntéshozatalban

20% járműipari beszállító
10% mérnöki szolgáltatás
8% gépjárműgyártás
5% kereskedelem
5% javító- és szerelőipar

25% járműgyártás
18%  gyártási folyamatok és 

beszállítói szolgáltatások
11%  üzemi gyártó 

berendezések
10%  gépjárműipari egységek  

és rendszerek
9% ipari szolgáltatások 

LÁTOGATÁSUK CÉLJA  
ELSŐDLEGESEN  
(top 5 – több lehetőség 
volt jelölhető):

KÉPVISELT IPARÁGUKAT  
TEKINTVE  
(top 5):

ELSŐDLEGES 
ÉRDEKLŐDÉSI  
KÖRÜKET TEKINTVE  
(top 5):



•   A legrangosabb hazai és a régióban meghatározó ipari 
szakkiállítás-együttes

•   Előreláthatólag 500 kiállító és 4 000 cégtől érkező, mi-
nimum 30 iparágat képviselő 15 000 szakmai látogató, 
azaz potenciális üzleti partner lesz jelen a CEE régióból, 
akik egy helyen, egy időben kíváncsiak a piac kínálatára, 
résztvevőire, a megjelenő ágazatok nyújtotta lehetősé-
gekre, a legújabb trendekre és innovációkra

•   Bemutathatja termékeit, szolgáltatásait a hazai és a 
nemzetközi szakmai látogatók és a legfontosabb piaci 
szereplők számára 

•  A rendezvény lehetővé teszi a már meglévő ügyfelekkel 
történő kapcsolatépítést és új ügyfelek megszerzését

•   Személyre szabott szolgáltatások segítik részvételének 
hatékonyságát

•   A rendezvényt széleskörű szakmai és állami támogatott-
ság, gazdag szakmai program jellemzi

•   Az iparágak képviselőit és döntéshozóit magas szín-
vonalú előadások, konferenciák, üzleti fórumok várják

•   Országos és határokon átívelő médiakampány, DM 
kampány mozgósítja a látogatókat

Az AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszál-
lítói szakkiállítás a járműgyártás valamennyi hazai és nem-
zetközi beszállítója és szolgáltatója számára olyan fórum, 
ahol a vállalatok kihasználhatják az iparágak közötti  
szinergiát, hogy ezzel megőrizzék, erősítsék a beszállítói 
láncban megszerzett pozíciójukat, esetleg új szereplő-
ként lépjenek be erre a piacra.
A napjainkban érezhető versenyhelyzetben rendkívül  
fontos az iparágak közötti szinergia kihasználása, a piaci 
szereplők között létrejövő együttműködések kiaknázása.
Erre nyújt egyedülálló lehetőséget a kiállítás-együttes. Az 
Automotive Hungary társrendezvénye az IPAR NAPJAI 
Nemzetközi ipari szakkiállítás.

TEMATIKA 2023
1. JÁRMŰGYÁRTÁS
1.1. Személygépjárművek gyártása
1.2. Alternatív hajtású járművek 

gyártása
1.3. Autóbuszok gyártása
1.4. Haszongépjármű, pótkocsi 

gyártás

2. GYÁRTÁSI FOLYAMATOK ÉS 
BESZÁLLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. Fémmegmunkálás
2.2. Összeszerelés
2.3. Műanyag/elasztikus részek 

gyártása
2.4. Alapanyag beszállítók

3. GÉPJÁRMŰIPARI EGYSÉGEK ÉS 
RENDSZEREK
3.1. Karosszéria
3.2. Motor és erőátvitel
3.3. Alváz (kormánymű, 

felfüggesztés, fék, futómű, 
abroncs stb.)

3.4. Elektronika
3.5. Világítástechnika, kapcsolók
3.6. Vezetői asszisztencia, 

biztonsági rendszerek

4. INFORMATIKA
4.1. Hardver
4.2. Szoftver
4.3. Informatikai szolgáltatások

5. ÜZEMI GYÁRTÓ BERENDEZÉSEK
5.1. Szerelési berendezések
5.2. Automatizált gyártó 

berendezések, robotok
5.3. Kézi és gépi szerszámok
5.4. Csomagoló berendezések, 

anyagok
5.5. Festés, felületkezelés
5.6. Hegesztés
5.7. Munkavédelem és biztonsági 

berendezések
5.8. Jelöléstechnika
5.9. Gépépítő elemek
5.10. Ragasztás technika
5.11. Kenő és tömítőanyagok

6. IPARI SZOLGÁLTATÁSOK
6.1. Méréstechnika és 

anyagvizsgálat
6.2. Mérő és vizsgáló berendezések
6.3. Szállítás és logisztika
6.4. Anyagmozgatás, tárolás

6.5. Mérnöki szolgáltatások
6.6. Hulladék kezelés, feldolgozás
6.7. Ipari tisztítás technika

7. GARÁZSIPAR

8. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
8.1. Pénzügyi szolgáltatások, 

biztosítás és lízing
8.2. Kamarák, szakmai és 

állami szervezetek, 
kereskedelemfejlesztés

8.3. Marketing szolgáltatások
8.4. Szaksajtó

9. EMBERI ERŐFORRÁS
9.1. Oktatási intézmények
9.2. Toborzási szolgáltatás, 

munkaerő kölcsönzés
9.3. Képzések, tréningek
9.4. K+F

10. ALTERNATÍV MEGHAJTÁSI 
TECHNOLÓGIA
10.1. Energia
10.2. Töltőrendszerek

A KIÁLLÍTÁS FÓKUSZPONTJAI

RENDSZER-
INTEGRÁTOROK

K+F ÉS HR
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fejlesztés és gyártás 
közti együttműködés

alkatrészek – 
fém, műanyag 
öntvények

megmunkált 
alkatrészek

elektronikus 
alkatrészek

megmunkált 
öntvényekprototípus gyártás

kis és közép széria 
gyártás gépipar

ICT

INNOVÁCIÓ
elektronika

SEGÉDANYAGOK

szolgáltató szektorEGYEDISÉG

részegységek 
összeszerelése

technológia  
és megoldások

komponensek

TERVEZÉS

logisztika K+F

vegyipar

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK

ALTERNATÍV 
HAJTÁS

Elektromos meghajtás, 
akkumulátor cellák

Energiatárolás

Hidrogén meghajtás

AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI 2023-BAN:



TERVEZETT PROGRAMOK A RENDEZVÉNY ALATT:
Mérnök kamarai konferenciák és szakmai 
továbbképzések (BPMK)
Portfolio-MAGE Járműipar 2023 konferencia
Műanyagipari konferencia (MMSZ)
Színvonalas kiállítói előadások, workshopok
Techtogether Automotive Hungary mérnökverseny 
(autopro.hu)
Akkumulátorral és hidrogénmeghajtással kapcsolatos 
előadások, bemutatók 
Hegesztéstechnikai továbbképzések, gyakorlati 
bemutatók
Munkavédelmi konferencia és divatbemutató
Kiemelt orvostechnikai szekció
Egyetemek utcája

SZAKMAI PARTNEREK:
Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE)

Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Egyesülete 
(MAJOSZ)

Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)

Autopro.hu

Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara (BPMK)

Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)

Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM)

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 
(MHtE)

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK)

RÉSZVÉTELI DÍJAK

KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ
BARANYAI Gergő
Telefon: +36-30/642-1374
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSEREK:
KISS Renáta
Telefon: +36-30/823-7857
E-mail: kiss.renata@hungexpo.hu

SZABÓ Jázmin
Telefon: +36-30/823-7862
E-mail: szabo.jazmin2@hungexpo.hu  

MARKETING MENEDZSER
TOTTH Fruzsina
E-mail: totth.fruzsina@hungexpo.hu 

ÚJDONSÁGOK, KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK 
KIÁLLÍTÓINK RÉSZÉRE:
•   Kiállítói bankett (2023. május 16., 18 óra) – kiállítóinkat 

zené vel és svéd asztalos vacsorával várjuk egy baráti be-
szélgetésre a rendezvény első napján, 18 órai kezdettel

•   NAGYDÍJ pályázat – újdonság: közönségdíj
•   Átfogó, részletes online kiállítói lista a honlapon 

•   Online szolgáltatás-rendelési és fizetési lehetőség
•   Ingyenes wifi hozzáférés (terület függvényében növekvő 

számú eszközre)
•   Egyedi, kiállítóra szabható online felületek - újdonságbe-

mutatóval
•   Online partnertalálkozó (előzetes tárgyalás-egyeztetések)

IDŐPONT: 
2023. május 16-19.

NYITVATARTÁS: 
2023. május 16-18. (kedd-csütörtök):  10-17 óráig 
2023. május 19. (péntek): 10-16 óráig

HELYSZÍN: 
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:  
www.automotivexpo.hu
www.facebook.com/automotivexpo 
hu.linkedin.com/showcase/industry- days-2016

Egyedi megjelenés:
Amennyiben teljesen egyedi megjelenést szeretne vállalatának, 
elképzeléseinek megfelelően számos, árban, területnagyságban, 
elhelyezésben és kivitelezésben is egyedi megoldást kínálunk.  
Bővebb információért írjon  az automotivexpo@hungexpo.hu  
e-mail címre!

Vásárterületi reklámfelületek:
A kiállítási stand mellett számos eszköz áll rendelkezésre a kiállítók 
számára, melyek közül kiválaszthatják a számukra leginkább 
megfelelőt, hogy hangsúlyosabbá tegyék megjelenésüket, még 
több látogatót vonzzanak standjukra. Részvételének sikeressége 
érdekében használja ki a Kiállítási Központ területén lévő 
reklámlehetőségeket!
Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

HELYDÍJAK:

2022. október 31-ig 2022. november 1-től  
2023. február 28-ig 2023. március 1-jétől

40 000 Ft/m2 46 000 Ft/m2 51 000 Ft/m2

A helydíjak az ÁFA-t, a felépítmény díját, a regisztrációs és marketing díjat, valamint az egyéb szolgáltatások árait nem tartalmazzák!

REGISZTRÁCIÓS ÉS MARKETING DÍJ: 

Főkiállító részére: 102 000 Ft+ÁFA 

Társkiállító részére:  
(A társkiállítók bejelentése kötelező!)

83 000 Ft+ÁFA

Egyidejű rendezvény: 
IPAR NAPJAI 10. Nemzetközi ipari szakkiállítás 
– Magyarország legnagyobb üzleti ipari 
találkozója, ahol a hazai és nemzetközi ipar 
világmárkái, piacvezetői, kis- és középvállalkozásai 
mutatják be évről évre termékeiket, 
szolgáltatásiakat, egyedi megoldásaikat, 
fejlesztéseiket.

Kiállítóink számára meghirdetett 
kedvezményes  
jelentkezési határidő:  
2022. október 31. és 2023. február 28.

HUNGEXPO Zrt., AUTOMOTIVE HUNGARY csapat

https://hu.linkedin.com/showcase/industry-days-2016
https://iparnapjai.hu/

