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A HUNGEXPO Zrt. a változtatás jogát fenntartja!
Kérjük látogatása előtt ellenőrizze  
a kiállítás dátumát!

AGROMASHEXPO január 26–29.

FEHOVA február 17–20.

BUDAPEST BOAT SHOW március 3–6.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS március 3–6.

SIRHA BUDAPEST március 22–24.

CONSTRUMA április 6-10.

OTTHONDESIGN április 6–10.

MACH-TECH május 10–13.

IPAR NAPJAI május 10–13.

AUTOMOTIVE HUNGARY május 10–13.

OTTHONDESIGN ŐSZ október 7–9.

Elindult a HUNGEXPO Applikáció, mely minden saját rendezvényünkön 
segíti a látogatók jegyvásárlását, regisztrációját, jegykezelését és 
tájékozódását a helyszínen. Kiállítóink számára pedig az online ügy-
intézéshez nyújt majd könnyen kezelhető, mindig kéznél lévő felületet.

TÖLTSE LE A HUNGEXPO ALKALMAZÁST MÁR MOST!  
– legyen kéznél az információ 

 KIÁLLÍTÁSOK EGY HELYEN



Tisztelt Kiállítók  
és Látogatók!

Amikor ezeket a sorokat olvassák, való-
színűleg Önökben is hasonló gondolatok 
kavarognak. Mint két régi barát, ha más-
fél év után újra találkozik, és a viszontlátás 
öröme mellett ott vannak a mögöttünk 
hagyott hónapok nehézségei. A vesztesé-
gek, amelyekről még nem tudjuk, ponto-
san mekkorák: csak idehaza legalább öt-
ezer céget és több mint százezer embert 
érintett a járvány a rendezvényszervezés 
szakmában. De egyben azt is jelenti, hogy 
talpon maradtunk, mert Önökkel együtt 
mi a legnehezebb időkben is mindig a jö-
vőt látjuk. 

Bár szokatlanul hosszú ideig nem rendez-
hettünk kiállításokat és szakmai konfe-
renciákat a hagyományos módon, egyál-
talán nem volt haszontalan ez a majd’ két 
év. Sokat tanultunk és fejlődtünk, és nem-
csak mi, itt a HUNGEXPO-nál, hanem az 
egész kiállítási szakma. Megtanultunk 
alkalmazkodni valamihez, amivel koráb-
ban sosem találkoztunk. Új képességeket 
szereztünk: továbbfejlesztettük virtuális 
kiállításainkat, a távolságtartással, fertőt-
lenítéssel, érintésmentes beléptetéssel 
mindent megtettünk a kockázatok mi-
nimalizálása érdekében. Csupa olyasmi, 
amire a jövőben is építhetünk. És ami a 
legfőbb: nem vesztettük el a kapcsolatot 
a partnereinkkel. 

Eközben pedig az elmúlt évtizedek legje-
lentősebb fejlesztése valósult meg. Magyar-
országon nincs még egy a HUNGEXPO -
hoz hasonló, korszerű rendezvényközpont 
és komplex szolgáltatásrendszer.  
A HUNGEXPO teljesen megújult – az 
audio vizuális szolgáltatásoktól kezdve, a 
catering háttéren át, a meglévő pavilonok 
korszerűsítéséig. Vadonatúj, multifunkci-
onális pavilonokkal, világszínvonalú kon-
ferenciaközponttal, páratlan környezettel, 
egy, az országban egyedülálló, egyszerre 
több tízezer embert befogadni képes ren-
dezvényhelyszínnel vágunk neki a most 
következő időszaknak. 

Valószínűleg ez a járvány még egy ideig 
velünk marad, de fel vagyunk készülve, 
bízunk a tudományban és bízunk ma-
gunkban. Bízunk Önökben, kiállítókban 
és látogatókban, hogy minden nehézség 
ellenére újra és újra nekirugaszkodnak 
a kapcsolatépítésnek, ami minden üzlet 
elengedhetetlen feltétele. És mi lehetne 
jobb terepe ennek a folyamatnak, mint 
a megújult HUNGEXPO? A mi munkánk 
most az, hogy tovább építsük a megszer-
zett bizalmat a partnereinkben. 
Tartsanak velünk a 2022-es évben is! 

Reméljük, rengeteg alkalmunk lesz bizo-
nyítani, hogy rászolgáltunk a bizalmukra. 

Ganczer Gábor
Vezérigazgató, Hungexpo Zrt.



A Kárpát-medence vadászainak, horgászai-
nak és természetkedvelőinek nagyszabású 
találkozója 2022-ben 28. alkalommal kerül 
megrendezésre. 

A FeHoVa a térség legjelentősebb vadá-
szati kiállítása és egyben a legnagyobb 
hazai horgászbemutató szerepét is betöl-
tő esemény. A szakmai bemutatkozók és 
találkozók, valamint az évről évre visszaté-
rő népszerű programok mellett a kiállítás 
2022-ben is számos közönségcsalogató 
programmal várja a látogatókat. Megjelen-
nek a rendezvényen Magyarország híres 
vadászai, akik elmesélik legizgalmasabb 
élményeiket, bemutatják különleges tró-
feáikat, és az érdeklődők találkozhatnak 
hazánk horgászvilágbajnokaival is, akik tip-
peket, trükköket osztanak meg a hallgató-
sággal.

Egyidejű rendezvények:

•  IX. FeHoVa – MEOESZ Nemzetközi 
Kutyakiállítás

•  STIHL verseny és bemutató
•  III. FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátor 

Verseny

www.fehova.hu

fehova@hungexpo.hu

TEMATIKA

28. Fegyver, horgászat,  
vadászat nemzetközi kiállítás

•  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
•  Szőlészet és Pincészet
•  Magyar Kert

Az AGROmashEXPO az agrárágazat leg-
rangosabb és legnagyobb hazai szakkiál-
lítása, mely 2022-ben most először hibrid, 
azaz fizikai és virtuális formában is várja 
majd a látogatókat. A hagyományos kiál-
lítás a Hungexpo megújult és vadonatúj 
pavilonjaiban vonultatja fel a hazai géppi-
ac szinte teljes spektrumát.

A piac meghatározó szereplői és közismert 
forgalmazott nemzetközi márkák mellett 
ismét bemutatkoznak a hazai gépgyár-
tás legfontosabb képviselői, és újra nagy 
hangsúlyt kap az input (vetőmagok és 
egyéb szaporító anyagok, a növényvé-
dő szerek, műtrágyák, kártevő mentesítő 
anyagok), a logisztika, az agrárelektronika, 
méréstechnika, automatizálás, valamint a 
szőlészet, pincészet és kertgazdálkodási 
tematika is. A szakkiállítást a megszokott 
módon, ismét gazdag konferenciaprogra-
mok kísérik.

2022. január 26–29. 2022. február 17–20.Agrárkultúra van. A természet közel van.

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, 

erdészeti gépek
•  Vadtakarmányok, vadtápok
•  Állategészségügy
•  Méhészet
•  Természetvédelem 
•  Szövetségek, szervezetek, 

egyesületek, iskolák

HORGÁSZAT
•  Bojlizás és verseny-

horgászat eszközei
•  Pergető horgászat 

eszközei
•  Feeder horgászat 

eszközei
•  Finomszerelékek
•  Kiegészítők, ruházat
•  Horgászturizmus
•  Szövetségek, 

szervezetek, 
egyesületek

www.agromashexpo.hu

agromashexpo@hungexpo.hu

TEMATIKA

     Nemzetközi mezőgazdasági 
és mezőgép kiállítás
40.



www.utazas.hungexpo.hu

utazas@hungexpo.hu

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.boatshow.hu

boatshow@hungexpo.hu

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

2022-ben a 30. alkalommal nyitja meg ka-
puit a Budapest Boat Show, mely az elmúlt 
három évtizedben nemcsak Magyarország 
legnagyobb szárazföldi kikötőjévé, a ha-
józás és vízi sportok szezonnyitó nagyren-
dezvényévé vált, de az egyik legjelentősebb 
hazai hajós találkozóvá is. A kiállítás a meg-
szokott módon egy helyen és egy időben 
vonultatja fel a teljes hazai hajókínálatot, 
az elmúlt év legjobb innovációit, és a vízi 
sportokkal, és azokhoz kapcsolódó felsze-
relésekkel és szolgáltatásokkal foglalkozó 
cégek kínálatát.

A 2022-es Budapest Boat Show fő témá-
ja a tervezetthez képest egy évvel később 
megrendezésre került Tokiói Olimpiai Já-
tékok, díszvendége pedig a Tisza-tó, így a 
látogatókat ezzel kapcsolatos szakmai és 
nagyközönség programok várják majd a 
színpadon és medencében. A kiállítás is-
mét az Utazás kiállítással közösen kerül 
megrendezésre.

2022. március 3-6. 2022. március 3-6.Végtelen szabadság van. Aktív hétvége van.

Magyarország első számú turisztikai vásá-
ra, az Utazás kiállítás 2022-ben a 44. alka-
lommal várja a szakembereket és az utazás 
szerelmeseit. A rendezvénynek a jelenlegi 
helyzetben rendkívül fontos szerepe lesz a 
hazai és nemzetközi turizmus újraindításá-
ban és az ágazat fellendítésében, hiszen az 
év elején páratlan fórumot biztosít a hazai 
turisztikai szektor szereplőinek, hogy ta-
pasztalataikat, jó gyakorlataikat megosz-
szák egymással, üzleteket kössenek, és 
nem utolsó sorban, találkozzanak az utazni 
vágyó közönséggel.

Az Utazás kiállításnak kiemelt célja a hazai 
piac támogatása, ennek érdekében 2022-
ben nagy hangsúly kerül a belföldi deszti-
nációkra, utazásokra és szolgáltatókra, akik 
részére olyan célcsoportot biztosítunk, akik 
rendelkeznek elkölthető jövedelemmel, 
rendszeresen utaznak és előnyben részesí-
tik az aktív pihenést.

A kiállítás a Hungexpo területfejlesztésé-
nek köszönhetően 2022-ben a megújult 
A pavilonban várja majd az érdeklődő-
ket olyan programokkal, mint a Karaván  
Szalon, Járatlan Utakon Fesztivál vagy Afrika 
Expo Budapest. Továbbá ismét az Utazás 
kiállítással egy időben kerül megrendezés-
re a Budapest Boat Show, az ország legna-
gyobb hajókiállítása.

30.
44. Nemzetközi turisztikai 
kiállítás

UTAZÁS



www.construma.hu

construma@hungexpo.hu

TEMATIKA

•  Építőipar, építőanyagok, építőgépek
•  Nyílászárók, kapu, üvegipar 

árnyékolástechnika (Frontál)
•  Tetőfedés, bádogosipar (Dach-tech)
•  Víz-, hő- hangszigetelés, 

homlokzatépítés (Inter-isola)

•  Világítástechnika, épületvillamosság, 
intelligens épület (Electrolight)

•  Megújuló energia, épületgépészet 
(Reneo)

www.sirha-budapest.com

sirha-budapest@hungexpo.hu

TEMATIKA

• Élelmiszertermékek
• Italok
•  Sütő- és cukrászipari termékek és 

berendezések
•  Élelmiszeripari gépek, felszerelések
•  Konyhatechnológia, gépek, 

berendezések
•  Bútor, textil, asztali teríték

•  Kávéház és bár berendezések és 
termékek

•  Szállodaipari berendezések, 
termékek

•  Technológiák, higiénia, szolgáltatások
•  Budatranspack: csomagolástechnikai 

és logisztikai termékek, berendezések

2022. március 22–24. 2022. április 6–10.Sirha Budapest A hely, ahol a tervek  
életre kelnek.

A CONSTRUMA kiállítási csokor Magyar-
ország kiemelkedő szakmai fóruma, amely 
az építkezéstől az épületgépészeten át a 
belsőépítészetig, lakberendezésig lefedi az 
otthonteremtés teljes spektrumát. Komp-
lexitásának köszönhetően egyedülálló a 
közép-kelet-európai régióban. 

A 2022-es kiállítási csokor szakmai tar-
talmában, konferencia programjában is 
megújul. A helyszínt adó teljesen átépített, 
új pavilonokkal rendelkező terület pedig 
méltó, színvonalas környezetet nyújt a kö-
zép-kelet európai régió vezető építőipari és 
otthon teremtési kiállításcsokrának.

A CONSTRUMA immár 40. alkalommal lesz 
a hazai építőipar szakmai csúcstalálkozója, 
ahol a jövő építőipari kihívásaira keresik a 
választ a szakmai programok. A legújabb 
technológiákat a gyártók hazai és nem-
zetközi márkáinak jelenléte biztosítja. A 
kiállítást széleskörű szakmai támogatott-
ság és gazdag konferencia program kísé-
ri, melynek terveztt programjában ezúttal 
nemzetközi vonatkozású rendezvény és 
nagyszabású építőipari szakmai találkozó 
is szerepel. A kiállítás 2022-ben hibrid lesz, 
azaz a fizikai stand mellett a virtuális térben 
is lehetőséget kínál kapcsolatépítésre.

A Sirha Budapest 2014 óta Közép-Ke-
let-Európa legjelentősebb élelmiszeripari, 
sütő- és cukrászipari, szálloda-, vendéglá-
tó-, és csomagolóipari, valamint a gaszt-
ronómiai szakkiállítása. A rendezvény 
2022-ben különösen fontos szerepet ját-
szik majd az érintett szektorok újraindí-
tásában, hiszen a világjárványt követően 
a piaci szereplők az elmúlt másfél évet 
követően itt találkoznak először, hogy 
megosszák egymással tapasztalataikat, 
jó gyakorlataikat. Ennek elősegítése ér-
dekében a kiállítás most először hibrid 
formában kerül megrendezésre, vagyis a 
hagyományos fizikai kiállítás mellett vir-
tuális formában is várja majd a kiállítókat 
és látogatókat.

Ugyanakkor a Sirha Budapest következő 
kiadása nem csak emiatt lesz különleges: 
2016 után újra a kiállításon kap helyett a 
Bocuse d’Or Európai Döntő, ahol konti-
nens legjobb szakácsai mérkőznek egy-
mással a világdöntőbe jutásért. 
Mindemellett újra megrendezésre ke-
rül a Közétkeztetési Szakácsverseny, 
a Sirha Budapest Desszert Verseny, új 
programként pedig a VinCE Budapest 
kiállítás mutatkozik be, de nem marad-
nak el a megszokott üzleti találkozók és 
konferencia programok sem.
A Sirha Budapest kiemelt szakmai part-
nere a Metro és kiemelt médiatámogató-
ja a Trade magazin.

Nemzetközi építőipari 
szakkiállítás

CONSTRUMA
40.



www.iparnapjai.hu

iparnapjai@hungexpo.hu

TEMATIKA

www.otthon-design.hu

otthondesign@hungexpo.hu 

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
•  Lakásvásár

A CONSTRUMA csokor stabil részét képező 
kiállításon a konyhatechnológiától a fürdő-
szobán át a nappaliig minden megjelenik, 
ami a lakásbelső kialakításához szükséges 
lehet. A látogatóknak már közel fele érdek-
lődik a téma iránt. A kiállítást 2022-ben már 
tematizáltabb elrendezésben kívánjuk el-
helyezni. Az otthon két leghangsúlyosabb 
területe a konyha és a fürdőszoba, mely a 
látogatók érdeklődésében is megmutat-
kozik. Éppen ezért mindkét terület hang-
súlyosabb megjelenítést, kommunikációt 
kap 2022-ben a 10. alkalommal megrende-
zésre kerülő OTTHONDesign kiállításon.

A belsőépítészet és lakberendezés téma-
köreit felölelő rendezvényen kezdete óta 
kiemelt szerepet kap a legújabb hazai de-
sign trendek bemutatása, melyről hazai 
tervezők munkái gondoskodnak a Magyar 
Design standon. A kiállítás szakmai részét 
erősíti szintén a kezdetektől a FABUNIO  
– Magyar Fa- és Bútoripari Unió által szer-
vezett konferencia és egyéb szakmai 
programok, bemutatók, valamint a Lak-
berendezők Országos Szövetsége által  
koordinált, új szakmai trendeket enteriőrök 
formájában bemutató projekt. 

2022. április 6–10. 2022. május 10–13.Az otthon Te vagy. A technológia  
az átalakuláshoz itt van.

10.  Otthonteremtési szakkiállítás

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 – folyamat-

automatizálás, biztonságtechnika, 

ipari elektronika, elektrotechnika, 
épületautomatizálás, rendszer-integráció

• FLUIDTECH - fluidtechnika
• CHEMTECH - vegyipar, műanyagipar, gumiipar
•  LOGEXPO - ipari logisztika, anyagmozgatás, 

raktározás 
• 3D nyomtatás
•  ENERGEXPO - energetika, energiagazdálkodás
•  VÉDŐHÁLÓ Budapest - munkavédelem, 

tűzvédelem, biztonságvédelem
•  Ipari környzetvédelem
•  További ipari szolgáltatások – orvosi műszerek, 

telekommunikáció

• Kutatás + Fejlesztés, innováció
• Szakmai szövetségek, szervezetek
•  Oktatási intézmények, pénzügyi szolgáltatók, 

szaklapok, kiadók, HR szolgáltatók

9. Nemzetközi ipari szakkiállítás

15 éves a MACH-TECH! 2022. május 10-13. kö-
zött kerül újra megrendezésre az immár 15. 
MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-tech-
nológiai és hegesztéstechnikai szakkiállítás, 
valamint a 9. IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari 
szakkiállítás a HUNGEXPO Budapest Kong-
resszusi és Kiállítási Központban. A kiállí-
tás-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.
A szakkiállításokat, mely komplex meg-
oldásokat nyújtanak kis-, közép- és nagy-
vállalatok számára, 2022-ben is gazdag 
konferenciaprogram kíséri, együttműkö-
désben az állami és szakmai partnerekkel. 
A hagyományos, fizikai térben megvalósu-
ló kiállítások mellett online is csatlakozhat-
nak kiállítóink és látogatóink az esemény-
hez, mivel a helyszíni kiállításegyüttest 
virtuális kiegészítéssel bővítjük.

Egyidejű rendezvény:

2022-ben először egyidejű rendezvénye 
az AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi 
jármű ipari beszállítói szakkiállítás.

15. Nemzetközi gépgyártás-technológiai 
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

 
 



Az OTTHONDesign Ősz Otthonteremtési 
kiállítás és vásár fókuszában a lakásbelső 
kialakítása áll, melyhez minőségi és design 
termékek széles körű bemutatásával, prog-
ramokkal, tanácsadással, bemutatókkal kí-
ván hozzájárulni az őszi rendezvény. 

A kiállítás alapvetően a lakberendezés előtt 
álló vagy lakásukat éppen átalakítani vágyó 
nagyközönség számára teremt fórumot 
ősszel a piaci újdonságok feltérképezésé-
re. Emellett a kiállítás a szakmai látogatók 
(lakberendezők, belsőépítészek) részére is 
szervez programokat; konferenciát, work-
shopot, bemutatókat. Kiemelt szakmai 
partnere a kiállításnak a FABUNIO – Ma-
gyar Fa- és Bútoripari Unió, mely szakmai 
találkozón túl, speciális bemutatókkal is 
színesíti a kínálatot. Másik kiemelt partne-
rünk, a Lakberendezők Országos Szövetsé-
ge tanácsadással, szakmai beszélgetések-
kel, bemutatókkal járul hozzá a színvonalas 
rendezvényhez. A kiállítás a kreatív iparág 
szélesebb körű bemutatkozásához is te-
repet biztosít: fiatal design tervezők, textil 
tervezők is megjelennek a rendezvényen a 
kiállítók között. www.osz.otthon-design.hu

osz.otthondesign@hungexpo.hu 

TEMATIKA

•  Bútor
•  Konyha
•  Háztartási kis- és nagygépek
•  Fürdőszoba, wellness
•  Fűtés-, lég-, klímatechnika és 

szellőzés
•  Megújuló energia
•  Kandallók, kályhák, kemencék
•  Lépcsők, korlátok
•  Építőanyagok
•  Árnyékolástechnika
•  Nyílászárók
•  Térelválasztó rendszerek
•  Biztonságtechnika
•  Burkolatok, díszítő profilok

•  Falfesték, dekorációs festék
•  Design kiegészítők, dekorációk
•  Dísznövények
•  Dekor anyagok, lakástextil
•  Lakásvilágítás
•  Home office
•  Szórakoztató elektronika
•  Smart home
•  Otthoni edző gépek, eszközök
•  Lakberendezés tervezés, tanácsadás, 

szoftverek
•  Szolgáltatások
•  Lakásvásár

www.automotivexpo.hu

automotivexpo@hungexpo.hu

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
•  Autótechnika (járműfenntartó-ipar)

2022. május 10–13. 2022. október 7–9.A jövőhöz vezető út itt van. Élettel teli otthon van.

Egyidejű rendezvények:

MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás- 
technológiai és hegesztéstechnikai szak-
kiállítás
IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás

Új időpontban, 2022 májusában kerül újra 
megrendezésre a 10. jubileumát ünneplő 
AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi jár-
műipari beszállítói szakkiállítás. 
A kiállítás egy évtizede azzal a céllal jött lét-
re, hogy a magyar és regionális járműipar 
szakmai szereplői, a magyar autógyártóktól 
kezdve a beszállítókon át a kis- és középvál-
lalkozásokig, találkozhassanak egymással.
Az évek során egyre nőtt az igény az ilyen 
jellegű eseményekre, a hazai autógyárak 
mellett felvonulnak a beszállítók, alkat-
részgyártók, gyártási folyamatok és be-
szállítói szolgáltatások képviselői, gépjár-
műipari egységek és rendszerek-, üzemi 
gyártó berendezések gyártó, forgalmazói, 
rendszerintegrátorok, iparághoz kapcso-
lódó szolgáltatók, és járműiparhoz kötő-
dő oktatási szféra szereplői. A rendezvény 
bemutatja a járműiparra jellemző ágaza-
ti mátrixot, amelyben megtalálhatók 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 
konferenciák, beszállítói fórumok és a  
TECHTOGETHER diákverseny létrejöttét.
A hagyományos, fizikai térben megvalósu-
ló kiállítás mellett online is csatlakozhatnak 
kiállítóink és látogatóink az eseményhez, 
mivel a helyszíni kiállítást virtuális kiegészí-
téssel bővítjük.

AUTOMOTIVE
HUNGARY
7. Nemzetközi járműipari 
beszállítói szakkiállítás

4. Otthonteremtési kiállítás 
és vásár
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