
 

 

November 5-7. között, harmadik alkalommal rendezi meg a HUNGEXPO az 

OTTHONDesign Ősz kiállítást és vásárt. Az eseményt a HUNGEXPO 

Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ vadonatúj H pavilonjában 

tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítók és látogatók biztonságáról a 

rendező szigorú járványügyi szabályai gondoskodnak. Az OTTHONDesign 

Ősz kiállításon mutatkozik be a Hungexpo új mobilalkalmazása is.   

 

Az idei OTTHONDesign Ősz a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási 

Központ első saját rendezésű kiállítása a tavaly bevezetett szigorú járványügyi 

intézkedése feloldása óta.  

A kiállításon csaknem 70 kiállító mutatja be újdonságait. A lakásbelső 

kialakításával és a dizájnnal foglalkozó standok mellett szakmai és 

közönségprogramok várják a látogatókat. A kiállított termékek között ezúttal is 

lesznek bútorok, hideg- és melegburkolatok, kandallók, kályhák, nyílászárók, 

lakás- és épület dekorációs kiegészítők, szőnyegek, lakástextil; valamint a 

lakással, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatók és tanácsadók is. 

Az idei kiállítók között lesz az intelligens, azaz funkcionális (gondozásmentes, 

egészséges, halk) parkettákat, illetve lépcsőtechnológiai megoldásokat kínáló 

Weitzer Parkett. A cég itt mutatja be az innovatív, Construma-díjas hőparkettáját, 

amely energiatakarékos, akár szobánként változó hőmérsékletű klímát teremt. A 

Pfiffer Bútor 80 négyzetméteres standon mutatja be tömörfából készült, prémium 

minőségű bútorait, valamint a Timber üreges fagerenda rendszert, amellyel a 

„régmúlt idők hangulatát lehet megidézni” bármilyen helyiségben. A DIEGO 

elhozza a kiállításra a 2021-es őszi-téli szőnyegkollekcióját és tapétáit. A 

kiállításon mutatja be új webáruházát a HSG Consulting, amelynek standján két, 

a magyar közönség előtt eddig ismeretlen márka, az öntött márvány mosdókat, 

kádakat, zuhanytálcákat és gránit mosogatókat kínáló LunArt, valamint a SPC 

meleg burkolatok új generációját nyújtó AquaStep by HDM is bemutatkozik. 

 

A Wellis a koronavírus-járvány miatt hiányzó „kimozdulás” élményét igyekszik 

pótolni a természetre emlékeztető termékekkel (kagyló formájú, szabadon álló 

kádakkal, trópusi érzetet adó, esőztetővel ellátott zuhanypanellel, illetve az 

azonnali kikapcsolódást nyújtó hidromasszázskádakkal)l. 

 



Szakmai és közönségprogramok 

A nyitónapon délután Kreatív üzleti stratégiák a bútoriparban címmel rendez 

kerekasztal-beszélgetést a kiállítás kiemelt szakmai partnere, a FABUNIO (Magyar 

Fa- és Bútoripari Unió). Ezen hazai kis- és középvállalatok vezetői saját 

tapasztalataikon keresztül számolnak be az iparág helyzetéről, útkereséseikről, 

valamint a dizájnhoz fűződő viszonyukról. A kerekasztal részvevői: Árkossy Tamás 

ügyvezető (Árkossy Bútor Kft.), Széll Viktor ügyvezető (Protosel Kft. / 

Multipraktik), Varkoly Zoltán ügyvezető (Varkoly Fiai Kft. / HOMMBútor) és Halasi 

Rita Mária dizájnszakértő.   

Ugyancsak pénteken tart képes beszámolót Halasi Rita Mária design szakértő 

Trendek – Milánó után, pandémia alatt címmel.  

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Magyar Design Pop Up Store néven hozzák 

el dizájn kiegészítőiket, kisebb design bútoraikat a hazai tervezők, melyek a 

helyszínen azonnal meg is vásárolhatók. A látogatók találkozhatnak a többi között 

a Viaplant kreatív, növény összetételű alapanyagból készült tárgyaival vagy Paál 

Zsuzsa mintázattervező izgalmas, személyre szabott és különböző felületekre 

felvihető mintázataival, a Tilka egyedi világítás-kiegészítőivel, textilkábeleivel, a 

Fészek Részek hulladékmentesen előállított kisbútoraival, a ConCrazy látványos 

betonasztalaival, az Abstractive festményeivel és a Cata izgalmas, textilből készült 

kiegészítőivel. 

Az OTTHONDesign Ősz kiemelt szakmai partnere, a Lakberendezők Országos 

Szövetsége ingyenes lakberendezési tanácsadást tart a helyszínen, melyen 

előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni.  

A kiállítás kiemelt szakmai partnere a FABUNIÓ (Magyar Fa- és Bútoripari Unió), 

melynek tagjai olyan egyedi tervezésű bútorokat mutatnak be a kiállításon, mely 

projektek a Magyar Divat & Design Ügynökség design Lab inkubációs 

programjának támogatásával valósultak meg. Ezek a LOOP Bútorcsalád (Árkossy 

Bútor Kft.) és a MATCH moduláris kanapé (HOMM Bútor). A FABUNIO Design-on 

bemutatkozik ezeken felül még a Zenélő szekrény (Multipraktik) bútorkollekció is. 

A kiállításon a SZETT (Szőnyegtervezők Társasága) tervezőinek egyedi tervezésű 

szőnyegeit, textilképeit, akusztikai paneljeit, takaróit, párnáit, bútorszöveteit, 

dekor tárgyait is megtekinthetik, együttműködve magyar társtervezők bútoraival.  

 

Az OTTHONDesign Ősz együttműködő partnerei:  

• FABUNIO Magyar Fa- és Bútoripari Szövetség 

• Lakberendezők Országos Szövetsége 

 

 

 



Járványügyi szabályok az OTTHONDesign Ősz kiállításon 

A HUNGEXPO Zrt. rendezvényein a mindenkori járványügyi, egészségügyi 

szabályozások betartása kötelező. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 

esemény csak érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható, melyet a kiállítás 

bejáratánál ellenőriznek.  

 

Bemutatkozik a Hungexpo app 

A HUNGEXPO területének megújulása mellett egy teljesen új szolgáltatást is fejlesztett a 

cég: már elérhető a HUNGEXPO összes saját rendezvényén használható mobil applikáció, 

mely mind a látogatók, mind a kiállítók kényelmét szolgálja, és első ízben az 

OTTHONDesign Ősz kiállításon lesz használható.  

 

Az applikáció segítségével a látogatók: 

• kényelmesen és kedvezményesen vásárolhatják meg belépőjüket,  
• kezelhetik regisztrációjukat és kapott e-ticketjüket,  

• előre kiválaszthatják kedvenc kiállítóikat, megtervezhetik látogatásukat, 
• tájékozódhatnak a programokról, 

• könnyebben tájékozódhatnak a helyszínen. 
 

Ugyancsak az alkalmazás segít majd a kiállító cégeknek az online ügyintézésben; a 

későbbiekben pedig számos hasznos funkcióval bővül majd. A HUNGEXPO app már 

mindkét nagy operációs rendszer áruházából letölthető. 

 

Az OTTHONDesign Ősz kiállítás nyitvatartása:  

2021. november 5. péntek  10.00-18.00 

2021.november 6. szombat 10.00-18.00 

2021. november 7. vasárnap 10.00-18.00 

 

       * 

2021. szeptemberében befejeződött az elmúlt évtizedek legjelentősebb 

beruházása a Hungexpo-n. Ennek eredményeképpen teljesen megújult a több 

mint 70 ezer négyzetméteres fedett és a 36 hektáros szabad terület. Megépült 

az ország legmodernebb kongresszusi központja, ezzel a Hungexpo nagyot lépett 

előre Európa TOP rendezvényhelyszíneinek listáján.   

A most elkészült 55 milliárd forintba kerülő beruházás tervezője a Finta Stúdió, kivitelezője 

a KÉSZ Zrt. volt. A fejlesztést a terület tulajdonosa, az Expo Park Kft. koordinálta. Az Expo 

Park Kft. 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. 

gyakorolja. Az elkészült beruházások és fejlesztések üzemeltetője továbbra is a Hungexpo 

Zrt., amely szervezi és rendezi a kiállításokat, konferenciákat, és működteti az 

infrastruktúrát.  

https://osz.otthon-design.hu/applikacio/


A több évig tartó tervezés és csaknem kétéves építkezés során két új, egy 7250 és egy 

5700 m2 alapterületű pavilon, valamint egy ikonikus új fogadócsarnok épült, illetve további 

3 összesen több mint 32000 m2 alapterületű pavilon felújításával végeztek. Ezekkel 

párhuzamosan 2 pavilon kisebb felújításon esett át. A létesítmény körül 3300 belső és 840 

külső parkolót alakítottak ki. Megújult a terület teljes közmű infrastruktúrája, a beruházás 

színvonalas tereprendezéssel és zöldterület növekedéssel is járt. 

A fejlesztés kulcs eleme, hogy létrejött egy korszerű audiovizuális technikával felszerelt, 

26 szekcióteremmel rendelkező, 2.000 fős plenáris ülésre is alkalmas kongresszusi 

központ. A plenáris ülésterem a jelenlegi legmodernebb, süllyeszthető Gala seats ülés-

rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy a helyszín az igényeknek 

megfelelően rövid idő alatt átalakítható legyen.  

A most megvalósult beruházás több évtizedes hiányt pótol. Budapest már eddig is kiemelt 

célpontja volt a konferenciaturizmusnak, de megfelelő helyszín híján eddig csak 

korlátozottan tudott részesülni a minőségi turizmus egyik legfontosabb és nem utolsó 

sorban legjövedelmezőbb ágából, az üzleti turizmusból. A korszerű kongresszusi 

központtal és a teljes terület szükségszerű revitalizációjával a főváros lehetőséget kap 

gyakorlatilag bármilyen méretű nemzetközi kongresszus, konferencia befogadására, így 

elfoglalhatja a régóta megillető helyét a nemzetközi porondon.  

Fotógaléria: https://hungexpo.hu/hungexpo-sajtotajekoztato-2021-szeptember-20/ 

https://hungexpo.hu/hungexpo-sajtotajekoztato-2021-szeptember-20/

