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KEDVES OLVASÓ!

Amikor kézbe veszi ezt a lapszámot, a MACH-TECH kiállítás alkal-
mából, akkor arra számíthat, hogy a kiállítás néhány fontos érdekessé-
géről kap információt, valamint betekinthet a gépészeti szakmakultúra 
konferencia néhány témakörébe, amelyek a gépészet területének olyan 
új részleteit (CAD-CAM tervezés, 3D nyomtatás) mutatták be, amelyek 
a hagyományos módszerektől, illetve területekről új ablakokat nyitnak a 
mai kihívások felé.

Az idei MACH-TECH ipari seregszemle teltházzal a szokásosnál na-
gyobb területen fogadta látogatóit, úgy, hogy egy helyen, egy időben mu-
tatta be az ipar szinte összes ágazatát, annak érdekében, hogy a kiállítók 
és a látogatók első kézből kapjanak információt a szakma trendjeiről és a 
résztvevők kihasználhassák az iparágak közötti szinergiát, a jövő fejlesz-
tései érdekében.

Külön öröm, hogy az egyetemi hallgatók részére szervezett GTE-Au-
topro Techtogether versenyre is a szokásosnál nagyobb létszámú csapat 
jelentkezett be, ami a kiállítás iránti érdeklődés egy új arculatú megköze-
lítésével keltette fel a fi atalabb korosztály fi gyelmét.

Ebben az évben kiemelt téma a kiállításon az IPAR 4.0, napjaink kulcs-
fontosságú technológiai irányzata, amely témaköreiben a kiállítóknál lát-
ható újdonságokon kívül szakmai konferencia is segíti a tudásszint ho-
mogenizálást és korszerűsítést, a fő irányokban elindult fejlesztéseket és a 
cégeknél elért eredményeket.

A HUNGEXPO ebben az évben is meghirdette a nagydíjak pályázatát, 
amelyre a korábbiaknál több színvonalas pályázat érkezett be. Azon cégek 
nyújtottak be pályázatokat, akik valamilyen újdonsággal, innovációs tar-
talommal rendelkező terméket, szolgáltatást, eljárást, technológiát tudnak 
kínálni  a szakmaterületükön.

A beérkezett dokumentumokat egy szakértőkből álló zsűri bírálta el.
A különböző kategóriák nyerteseinek díjai a kiállítás megnyitóján ke-

rültek átadásra.
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Prof. Takács János 
a GTE elnöke
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