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Különleges év elé nézünk. A most 
magunk mögött hagyott esztendő-
ben korábban soha nem tapasztalt 

nehézségekkel kellett megküzdenünk. A 
világjárvány nemcsak az emberek minden-
napjait formálta át, hanem teljesen átala-
kította a gazdaságot, ezen belül a rendez-
vényszervező és kiállítási iparágat is. 

A HUNGEXPO négy kiállítását; a CON-
STRUMA-t, OTTHONDesign-t és az IPAR 
NAPJAI – AUTOMOTIVE HUNGARY-t több 
mint fél éves kényszerszünetet után, már 
a megváltozott körülmények között nyithattuk meg. De betartva az 
összes biztonsági előírást, komoly szervezőmunkával és partnereink 
együttműködésével sikeresen bonyolítottuk le rendezvényeinket. A 
részvevők egyetértettek abban, hogy a gazdaság újraindítása azon 
is múlik, hogy a cégek a nehéz időkben is megtalálják-e a hasonló 
kapcsolatteremtési lehetőségeket. 

Különleges év elé nézünk azért is, mert úgy kellett belevágnunk a 
tervezésbe, hogy nem tudhattuk, mit hoz a jövő. Az azonban biztos, 
hogy 2021-ben már a megújult kiállítási központunkban fogadhatjuk 
a kiállítókat és a látogatókat. 

www.hungexpo.hu info@hungexpo.hu

Kedves Kiállítóink és Látogatóink!



www.hungexpo.hu info@hungexpo.hu

Sűrű programot tervezünk. Ismert és népszerű saját szervezésű 
kiállításaink mellett két olyan eseménynek is házigazdái leszünk, 
amelyek jelentősége messze túlmutat az országhatárokon. Az 
Eucharisztikus Világkongresszus és az Egy a Természettel Vadásza-
ti és Természeti Világkiállítás lesz a megújult HUNGEXPO Budapest 
Kongresszusi és Kiállítási Központ igazi vizsgája.

A HUNGEXPO továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy 
minimalizálja a járványügyi kockázatot a rendezvények lebonyolítá-
sa során. Az elmúlt évben összeállított POST COVID Kézikönyvünk 
és a kiállítási központ területén érvényes új belépési szabályzat 
segít, hogy partnereink a lehető legnagyobb biztonságban érezzék 
magukat nálunk.

Az a cég, amelyik kiállít, bízik a jövőben. Mi bízunk, és reméljük, 
sokukkal találkozunk a HUNGEXPO-n! Kívánok Önöknek eredményes 
évet és sikeresen megkötött üzleteket!

                                                                     Ganczer Gábor
Vezérigazgató, Hungexpo Zrt.



Az AGROmashEXPO a hazai agrárágazat legrangosabb és leg-
nagyobb hazai kiállítása, a Hungexpo területfejlesztésének 
köszönhetően 2021-ben megújult és vadonatúj pavilonokban 

vonultatja fel a hazai géppiac szinte teljes spektrumát. A piacvezető 
cégek és legnagyobb forgalmazott nemzetközi márkák mellett ismét 
bemutatkoznak a hazai gépgyártás legfontosabb képviselői, és újra 
nagy hangsúlyt kap az input (vetőmagok és egyéb szaporító anyagok, 
a növényvédő szerek, műtrágyák, kártevő mentesítő anyagok), a lo-
gisztika, az agrárelektronika, a méréstechnika, és az automatizálás is.

TEMATIKA
• MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 

FELSZERELÉSEK ÉS 

LÉTESÍTMÉNYEK

• ÁLLATTARTÁS ESZKÖZEI, 

ÁLLATTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK

• MEZŐGAZDASÁGI LÉTESÍTMÉNYEK

• ERDÉSZET ÉS ERDÉSZETI GÉPEK

• VETŐMAGVAK ÉS EGYÉB 

SZAPORÍTÓ ANYAGOK

• VEGYIPARI TERMÉKEK

• AGRÁRELEKTRONIKA, 

MÉRÉSTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA, 

AUTOMATIZÁLÁS

• AGRÁR KÖRNYEZETVÉDELEM

• MUNKAVÉDELEM, MUNKARUHÁZAT

• MEZŐGAZDASÁGI 

SZOLGÁLTATÁSOK

• AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 

ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

www.agromashexpo.hu agromashexpo@hungexpo.hu



A Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelő-
inek nagyszabású találkozója 2021-ben 28. alkalommal kerül meg-
rendezésre. 

A FeHoVa a térség legjelentősebb vadászati kiállítása és egyben a leg-
nagyobb hazai horgászbemutató szerepét is betöltő esemény. A szakmai 
bemutatkozók és találkozók mellett 2021-ben is számos évről évre visz-
szatérő népszerű, közönségcsalogató programmal várja a látogatókat. 
Megjelennek a rendezvényen Magyarország híres-neves vadászai, akik 
elmesélik legizgalmasabb élményeiket, és az érdeklődők találkozhatnak 
hazánk horgászvilágbajnokaival is, akik tippeket, trükköket osztanak 
meg a hallgatósággal.
Egyidejű rendezvények:
Budapest Boat Show
Karaván Szalon

TEMATIKA
FEGYVER

• Muzeális és új fegyverek
• Vadászfegyverek, sportfegyverek
• Kések, bicskák, tőrök, íjak
• Lőszerek
• Optikai eszközök
• Rendvédelmi szervek és biztonsági 

szolgálatok fegyverei és felszerelései
VADÁSZAT

• Ruházat
• Kiegészítők
• Terepjárók
• Dísztárgyak, iparművészeti termékek

• Vadászturizmus 
• Erdő- és vadgazdálkodás
• Vadtakarmányok, vadtápok
• Szövetségek, szervezetek, 

egyesületek, iskolák
HORGÁSZAT

• Bojlizás és versenyhorgászat eszközei
• Pergető horgászat eszközei
• Feeder horgászat eszközei
• Finomszerelékek
• Kiegészítők, ruházat
• Horgászturizmus
• Szövetségek, szervezetek, egyesületek

www.fehova.hu fehova@hungexpo.hu



30. alkalommal nyitja meg kapuit 2021-ben a Budapest Boat 
Show, mely az elmúlt három évtizedben nemcsak Ma-
gyarország legnagyobb szárazföldi kikötőjévé, a hajózás 

és vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvényévé, de az egyik legjelen-
tősebb hazai hajós találkozóvá is vált. A Budapest Boat Show 2021-
ben a korábbi G és F pavilon helyett a HUNGEXPO újonnan épült, 
modern, oszlopmentes E és H pavilonjában kap helyet, így a látogatók 
a kiállítás színvonalához méltó környezetben tekinthetik meg a teljes 
hazai hajókínálatot, az elmúlt év legjobb innovációit, és a vízi sportok-
kal, és az azokhoz kapcsolódó felszerelésekkel és szolgáltatásokkal 
foglalkozó cégek kínálatát.
A kiállítás 2021-ben a FeHoVa – Fegyver, horgászat, vadászat nemzet-
közi kiállítással és a Karaván Szalonnal közösen kerül megrendezésre.

TEMATIKA
• VITORLÁS, MOTOROS ÉS 

ELEKTROMOS HAJÓK

• FELSZERELÉSEK ÉS TARTOZÉKOK

• HAJÓÉPÍTŐ ANYAGOK, FESTÉKEK, 

LAKKOK

• VÍZISPORTRUHÁZAT

• YACHT CHARTER, HAJÓBÉRLÉS

• KIKÖTŐK, KIKÖTŐI MEGOLDÁSOK, 

KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

• HAJÓBIZTOSÍTÁS, HAJÓLÍZING

• OKTATÁS, TANFOLYAMOK

• WINDSURF, SURF, KITESURF ÉS 

FELSZERELÉSEI

• JET-SKI, VÍZISÍ, WAKEBOARD ÉS 

FELSZERELÉSEI

• BÚVÁRFELSZERELÉSEK, 

TARTOZÉKOK, RUHÁZAT

• HATÓSÁGOK, SZÖVETSÉGEK, 

SZERVEZETEK, SZAKLAPOK

• PRÉMIUM TERMÉKEK ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOK, HAJÓZÁSI 

AJÁNDÉKCIKKEK

www.boatshow.hu boatshow@hungexpo.hu



A CONSTRUMA kiállítási csokor Magyarország kiemelkedő szakmai 
fóruma, mely az építkezéstől az épületgépészeten át a lakberen-
dezésig lefedi az otthonteremtés teljes spektrumát. Komplexitá-

sának, kettős célcsoporjának (B2B és B2C) köszönhetően egyedülálló a 
közép-kelet-európai régióban. 
Az otthonteremtési csokor tagjai 2021-ban: 
CONSTRUMA, HUNGARO THERM és OTTHONDesign.
A közép-kelet európai régió vezető építőipari és otthonteremtési kiállítás 
„zászlóshajója”, a CONSTRUMA, mely 40. alkalommal lesz a hazai épí-
tőipar szakmai csúcstalálkozója. Középpontjában a fenntarthatóság és 
a digitalizáció áll. A kiállításon megjelenik minden termékkör, mely az 
építkezéshez, felújításhoz szükséges: az építőanyagoktól a nyílászárókon 
át a szigetelésig, beleértve az építőgépeket, szerszámokat, eszközöket, 
eljárásokat is. A legújabb technológiákat a gyártók hazai és nemzetközi 
márkáinak jelenléte biztosítja. A rendezvényt széleskörű szakmai támo-
gatottság és gazdag konferencia program kíséri.

TEMATIKA
• ÉPÍTŐIPAR, ÉPÍTŐANYAGOK

• NYÍLÁSZÁRÓK, KAPU, 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, ÜVEGIPAR 

(FRONTÁL)

• TETŐFEDÉS, BÁDOGOSIPAR (DACH

-TECH)

• VÍZ-, HŐ- HANGSZIGETELÉS, 

HOMLOKZATÉPÍTÉS (INTER-ISOLA)

• VILÁGÍTÁSTECHNIKA, 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 

(ELECTROLIGHT)

• ÉPÜLETGÉPÉSZET, MEGÚJULÓ 

ENERGIA (HUNGAROTHERM)

• LAKBERENDEZÉS, DESIGN (OTTHON 

DESIGN)

www.construma.hu construma@hungexpo.hu



Az épületgépészet legnagyobb hazai seregszemléje, a  
HUNGAROTHERM, mely kétévente kerül megrendezésre a 
CONSTRUMA otthonteremtési csokor részeként. A kiállítás leg-

erősebb tematikái a fűtéstechnika, illetve a légtechnika, de az erősödő 
solar-technika mellett a megújuló energiák (RENEO) és az épületgépé-
szet további témakörei is hangsúlyosan jelen vannak újdonságaikkal. 
A gyártók megjelenése mellett a színvonalas szakmai kísérő program 
is komoly vonzerőt jelent a látogatók számára. 2021-ben nemzetközi 
versenyt megelőző víz-, gáz- és fűtésszerelő válogató versenyre is sor 
kerül a kiállításon.

TEMATIKA
• RENEO - MEGÚJULÓ ENERGIA, 

ALTERNATÍV ENERGIA

• FŰTÉSTECHNIKA

• HŰTÉSTECHNIKA

• LÉG-, SZELLŐZÉS-, 

KLÍMATECHNIKA

• SZANITERTECHNIKA

• SZIVATTYÚK, VÍZKEZELÉSI 

BERENDEZÉSEK

• CSATORNÁZÁS, 

SZENNYVÍZKEZELÉS

• SZERELÉSTECHNIKA

• MÉRŐ-, VEZÉRLŐ- ÉS 

SZABÁLYOZÓKÉSZÜLÉKEK

• VÁROSFEJLESZTÉS 

(INGATLANFEJLESZTÉS, VÁROSI 

INFRASTRUKTÚRA)

• VÁROSÜZEMELTETÉS

www.hungarotherm.hu hungarotherm@hungexpo.hu



Évről évre egyre népszerűbb a kiállítók és látogatók körében 
a design és a lakberendezés legnagyobb hazai szakkiállítása, 
a 2021-ben 10 éves OTTHONDesign. A CONSTRUMA kiállítási 

csokron belül a lakásbelső kialakításának összes témakörét magá-
ban foglalja a bútoroktól a burkolatokon és a konyhatechnológián át 
a lakberendezési tanácsadásig. A legújabb hazai design trendek be-
mutatásáról a fiatal tervezők munkái gondoskodnak a Magyar Design 
standon. A kiállítás szakmai részét erősíti a FABUNIO - Magyar Fa- és 
Bútoripari Unió által szervezett konferencia és szakmai programok, 
bemutatók, valamint a Lakberendezők Országos Szövetsége által ko-
ordinált, új szakmai trendeket enteriőrök formájában bemutató pro-
jekt.

TEMATIKA
• KONYHATECHNOLÓGIA A-Z-IG

• HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK

• BÚTOR

• BÚTORIPARI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI 

ALAPANYAGOK 

• FÜRDŐSZOBA & WELLNESS

• KANDALLÓK, KÁLYHÁK

• LÉPCSŐK, KORLÁTOK

• BURKOLATOK

• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, DÍSZEK

• LAKÁSTEXTIL

• LAKÁSVILÁGÍTÁS

• SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA

• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS, 

TANÁCSADÁS

• SZOLGÁLTATÁSOK

www.otthon-design.hu otthondesign@hungexpo.hu



Magyarország első számú turisztikai vására, az Utazás kiállítás 2021-
ben a 44. alkalommal várja a szakembereket és az utazás szerelme-
seit. A rendezvénynek a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos szerepe 

lesz a hazai turizmus újraindításában és az ágazat fellendítésében, hiszen  
páratlan fórumot biztosít a hazai turisztikai szektor szereplőinek, hogy ta-
pasztalataikat, jó gyakorlataikat megosszák egymással, üzleteket kössenek, 
és nem utolsó sorban találkozzanak az utazni vágyó közönséggel.
Az Utazás kiállításnak kiemelt célja a hazai piac támogatása, ennek érdeké-
ben 2021-ben nagy hangsúly kerül a belföldi desztinációkra, utazásokra és 
szolgáltatókra. A kiállítók részére olyan célcsoportot biztosítunk, akik rendel-
keznek elkölthető jövedelemmel, rendszeresen utaznak és előnyben részesí-
tik az aktív pihenést.
2021-ben az Utazás kiállítást ismét olyan színes programok kísérik, mint a 
Járatlan Utakon Fesztivál és az Afrika Expo Budapest.

TEMATIKA
• IDEGENFORGALMI HIVATALOK

• UTAZÁSI IRODÁK

• SZÁLLÁSHELYEK

• POLGÁRMESTERI HIVATALOK, 

ÖNKORMÁNYZATOK

• KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOK

• VENDÉGLÁTÓIPARI SZOLGÁLTATÓK

• TÉMATURIZMUS (AKTÍV, ÜDÜLŐ, 

FESZTIVÁL, GASZTRONÓMIAI, 

VALLÁS STB.)

• KÜLFÖLDI ORSZÁGOK

• MAGYARORSZÁGI TURISZTIKAI 

TÉRSÉGEK

• SZAKMAI SZERVEZETEK

www.utazas.hungexpo.hu utazas@hungexpo.hu



15 éves a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztés-
technikai szakkiállítás!
2021. május 10-13. között 15. alkalommal kerül újra megrendezésre a 

MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakki-
állítás, valamint a 8. IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás a HUNGEXPO 
Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.
A kiállítás-együttes Magyarország legnagyobb és legjelentősebb üzleti eseménye 
az iparban, ahol egy helyen és egy időben mutatkoznak be a legújabb termékek 
és szolgáltatások, a legmodernebb technológiák és rendszerek, többek között a 
gépipar, szerszámipar, az ipari elektronika, az automatizálás, a robotika, a be-
szállítóipar és a logisztika területéről. A szakkiállításokat, mely komplex megoldá-
sokat nyújtanak kis-, közép- és nagyvállalatok számára, 2021-ben is gazdag kon-
ferenciaprogram kíséri, együttműködésben az állami és szakmai partnerekkel. A 
kiállítók és a látogatók első kézből adhatnak és kaphatnak információt a szakmai 
trendekről, egyben kihasználhatják az iparágak között lévő szinergiát.

TEMATIKA
MACH-TECH 
• Fémmegmunkálás gépei és gépépítő elemei
• Gyártásautomatizálás
• Kötéstechnika berendezések és eszközök
• Robotika
• Hőkezelő berendezések és bevonatoló gépek
• Felületkezelés és felületvédelem
• Korrózióálló szerkezeti anyagok
• WELD-TECH - fém- és műanyaghegesztés
• Ipari anyagvizsgálat
• Szerszám- és készülékgyártás
• Gépkarbantartás és diagnosztika
• Minőségbiztosítás, méréstechnika
• Szoftverek a gépiparban
• Ipari tisztítástechnika
• SUBCON - beszállítóipar

IPAR NAPJAI 
• INDUSTRIAUTOMATION – 

folyamatautomatizálás, biztonságtechnika, 
ipari elektronika, elektrotechnika, 
épületautomatizálás, rendszer-integráció

• FLUIDTECH - fluidtechnika
• CHEMTECH - vegyipar, műanyagipar, gumiipar
• 3D nyomtatás
• ENERGEXPO - energetika, 

energiagazdálkodás
• VÉDŐHÁLÓ Budapest - munkavédelem, 

tűzvédelem, biztonságvédelem
• Ipari környzetvédelem
• További ipari szolgáltatások - orvosi 

műszerek, telekommunikáció
• Kutatás + Fejlesztés, innováció
• Pénzügyi szolgáltatók

www.iparnapjai.hu iparnapjai@hungexpo.hu



Az OTTHONDesign Ősz Otthonteremtési kiállítás és vásár fó-
kuszában a lakásbelső kialakítása áll, melyhez minőségi és de-
sign termékek széles körű bemutatásával, programokkal, ta-

nácsadással, bemutatókkal kíván hozzájárulni az őszi rendezvény. A 
kiállítás alapvetően a lakberendezés előtt álló vagy lakásukat éppen 
átalakítani vágyó nagyközönség számára teremt fórumot ősszel a pia-
ci újdonságok feltérképezésére. Emellett a kiállítás a szakmai látoga-
tók (lakberendezők, belsőépítészek) részére is szervez programokat; 
konferenciát, workshopot, bemutatókat. Kiemelt szakmai partnere a 
kiállításnak a FABUNIO - Magyar Fa- és Bútoripari Unió, mely szakmai 
találkozón túl, speciális bemutatókkal is színesíti a kínálatot. A kiállítás 
a kreatív iparág szélesebb körű felvonultatásához is terepet biztosít: 
fiatal design tervezők, textil tervezők is megjelennek a rendezvényen 
a kiállítók között.

TEMATIKA
• BÚTOR 
• KONYHA
• HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK
• FÜRDŐSZOBA  
• WELLNESS
• FŰTÉS-, LÉG-, KLÍMATECHNIKA ÉS 

SZELLŐZÉS
• MEGÚJULÓ ENERGIA
• KANDALLÓK, KÁLYHÁK, KEMENCÉK
• LÉPCSŐK, KORLÁTOK 
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• NYÍLÁSZÁRÓK
• TÉRELVÁLASZTÓ RENDSZEREK
• BIZTONSÁGTECHNIKA
• BURKOLATOK

• DÍSZÍTŐ PROFILOK, BURKOLATOK
• FALFESTÉK, DEKORÁCIÓS FESTÉK
• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, 

DEKORÁCIÓK
• DÍSZNÖVÉNYEK
• DEKOR ANYAGOK, LAKÁSTEXTIL 
• LAKÁSVILÁGÍTÁS 
• SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKA 
• SMART HOME, 

ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁS
• OTTHONI EDZŐGÉPEK, ESZKÖZÖK
• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS, 

TANÁCSADÁS, SZOFTVEREK
• SZOLGÁLTATÁSOK

www.osz.otthon-design.hu osz.otthondesign@hungexpo.hu



9. 
alkalommal kerül megrendezésre az AUTOMOTIVE HUNGARY 
Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás. A hazai autó-
gyárak mellett felvonulnak a beszállítók, alkatrészgyártók, 

gyártási folyamatok és beszállítói szolgáltatások képviselői, gépjár-
műipari egységek és rendszerek-, üzemi gyártó berendezések gyártó, 
forgalmazói, rendszerintegrátorok, iparághoz kapcsolódó szolgálta-
tók, és járműiparhoz kötődő oktatási szféra szereplői. A rendezvény 
bemutatja a járműiparra jellemző ágazati mátrixot, amelyben megta-
lálhatók az elektronika, számítástechnika, szoftver-, gép-, műanyag-, 
üveg-, vegy-, és kompozit ipar egyes elemei. A kiállítás mögött  
széleskörű szakmai és állami támogatás áll, lehetővé téve a konferen-
ciák, beszállítói fórumok és a TECHTOGETHER diákverseny létrejöttét.

TEMATIKA
• JÁRMŰGYÁRTÁS

• GYÁRTÁSI FOLYAMATOK ÉS 

BESZÁLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK

• GÉPJÁRMŰIPARI EGYSÉGEK ÉS 

RENDSZEREK

• JÁRMŰIPARI INFORMATIKA

• ÜZEMI GYÁRTÓ BERENDEZÉSEK

• IPARI SZOLGÁLTATÁSOK

• ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

• EMBERI ERŐFORRÁS

• ALTERNATÍV HAJTÁS ÉS 

ELEKTROMOS TÖLTÉS

www.automotivexpo.hu automotivexpo@hungexpo.hu


