
 
 

 

Tisztelt Igazgató Hölgy/ Úr! 

 

Az autopro.hu ebben az évben is megszervezi a Techtogether Automotive Hungary versenyt 

a Hungexpo Zrt. támogatásával. A 4. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény célja 

egyrészt az autóipari vállaltok és a járműipar iránt érdeklődő egyetemi hallgatók 

megismerkedésének elősegítése, másrészt segítség nyújtása a pályaválasztásban a 

középiskolai, gimnáziumi tanulók részére.  Külön öröm számunkra, hogy ebben az évben az 

EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága is támogat bennünket.  

A verseny Fővédnöke: Dr. Palkovics László államtitkár úr. 

A verseny időpontja 2017. október 18-20.  

Az Automotive Hungary kiállítás keretében zajló verseny tökéletes alkalom a döntés előtt 

álló középiskolai tanulók részére, hogy ismerkedjenek a magyar autóipar kiemelkedő 

vállalataival és az autóipari mérnöki képzést nyújtó egyetemekkel. A tanulók első kézből 

kaphatnak információt egyetemi hallgatóktól az egyetemi életről és vállalati szakemberektől 

a következő évek munka lehetőségeiről. 

Tizennyolc csapatot hívunk meg a versenyre az ország különböző, műszaki képzéssel 

foglalkozó egyetemeiről. Ott lesznek a BME, az Óbudai Egyetem, az ELTE Savária Egyetemi 

Központ, a kecskeméti Neumann János Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, a 

Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és 

a Szegedi Tudományegyetem járműépítő csapatai a versenyen.  

 

A verseny számára egyedi környezetet jelent az Automotive Hungary kiállítás, amelyen a 

magyar autóipar képviselőivel találkozhatnak a hallgatók. Mintegy 200 vállalat üzleti és HR 

vezetői várják a fiatalokat, hogy bemutassák számukra a karrier lehetőségeket. A verseny 

megtekintése mellett így az autóipari munkalehetőségekkel is megismerkedhetnek a 

látogatók. 



 
A középiskolások számára a csütörtök és pénteki napok lesznek igazán hasznosak, amikor a 

verseny látványosabb küzdőtéri elemei is láthatóak lesznek. A középiskolai tanulók számára 

érdekes programok október 19-n 10:00-16:00, október 20-án 10:00- 13:30 között zajlanak. 

A rendezvény helyszíne a Hungexpo Zrt. által üzemeltetett Budapesti Vásárközpont.  

1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Kérjük, illesszék be a programot az iskolai tervekbe és engedélyezzék diákjaiknak szervezett 

formában a rendezvényen való részvételt! 
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Szammer István 

Ügyvezető igazgató 
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