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SZAKMAI ALAPOK

KONCEPCIÓ
A MOBIL Zalaegeszeg, a 2020-ig megvalósításra kerülő járműipari tesztpályára, az 
elektromobiltásra és önvezető járművekre, az IoT és az AI ipari hasznosítására, to-
vábbá város határában létrehozásra kerülő logisztikai központra, az 5G intelligens 
hálózatra, a Smart City megoldásokra és az épülő M76-os gyorsforgalmi okosútra 
építve egy évente visszatérő, regionális rendezvénysorozat, ahol koncentráltan je-
lennek meg a hazai és a földrajzilag közeli (nemzetközi/regionális) térség járműipari, 
infokommunikációs, logisztikai, a hozzájuk kapcsolódó iparágak és a folyamatos 

utánpótlást biztosító oktatási és kutatási intézmények szereplői és témakörei.

JÁRMŰIPARI TESZTPÁLYA, ELEKTROMOBILTÁS, ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK
A létrehozás legfontosabb célja, hogy Magyarország megtartsa pozícióját a járműipar 
piaci versenyében, és tovább erősítse jelenlétét a K+F+I fősodrában, hosszú távon 
javítsa versenyképességét, növelje a járműipari kapacitásokat és a működőtőke 
beáramlást. A létrejövő tesztpálya egyedülálló létesítmény lesz Európában, ugyanis 
nemcsak a hagyományos, hanem az autonóm, azaz vezető nélküli járműveket is tud-
nak majd tesztelni rajta. Ezzel Közép-Európa egyik legnagyobb K+F célú járműipari 
beruházása valósul meg Zalaegerszegen. A tesztpálya elso ütemének ünnepélyes 

átadása a III. MOBIL Zalaegerszeg szakmai napján kerül sor.

LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS KONTÉNER TERMINÁL
A járműipari tesztpálya helyszínének eldöntésnél számos érv szólt Zalaegerszeg 
mellett, többek között az, hogy a várost körbeveszik azok a szlovéniai, ausztriai, 
szlovákiai és hazai autóipari gyárak, amelyek itt végzik majd tesztjeiket. Továbbá a 
megyeszékhelynek közvetlen nemzetközi vasúti összeköttetése van a koperi kikötő-
vel, a közelben van a sármelléki nemzetközi repülőtér is, továbbá itt találkozik majd 

a két gyorsforgalmi út is, azaz tökéletes környezet a logisztikai központ számára.

5G, INFOKOMMUNKÁCIÓ
A járműipari tesztpálya fejlesztéséhez és az okosváros programhoz kapcsolódóan 
Zalaegerszegen alakítják ki az 5G adatátviteli technológia tesztkörnyezetét, amely-
nek révén a járműiparban és az infokommunikációban is a világon vezető szerepre 
törekszik Magyarország. Az 5G hálózat döntő jelentőségű a magyar versenyképes-
séget illetően, ezt szolgálja a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások számá-
ra nyújtott 60 milliárd forintos program is, amit az informatikai mérnökök képzése 

egészít ki.

M76 ÉS SMART CITY
A járműipari tesztpálya az egyik eleme lesz a tervezett „közép-európai tesztzóná-
nak”. Ennek része az M7-es autópálya és Zalaegerszeg között epülő M76-os gyors-
forgalmi út, amely „okos” elemekkel kiegészítve épül meg, illetve a zalai megye-

székhely Smart City, vagyis okos város programhoz kapcsolódó fejlesztése.

SZAKMAI PARTNEREINK
• Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM)
• Autóipari Próbapálya Zala Kft. (ZalaZone)
• Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE)
• Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ)
• Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
• Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara (ZMKIK)

1. A részvétel kapcsolati és üzleti lehetőséget jelent a 
szakkiállításon, a járműipari és a logisztikai konferencián 
résztvevő, legfontosabb autóipari, beszállítói valamint lo-
gisztikai, információ-technológiai, pénzügyi vállalatok, és 
intézményi szereplők vezetőivel, munkatársaival 
2.  A kétnapos rendezvényre mintegy 3-5 ezer látogatót 
várunk
3. Zala megye középiskoláinak diákjai, és hazánk vezető 
egyetemeinek műszaki feloktatásának hallgatói szervezett 
keretek között vesznek részt a rendezvényen
4. Exclusive reklámfelületek igénybevételének lehetősége 
a rendezvény kiadványában és helyszínén
5. Projektgazdaként Zalaegerszeg városának önkormány-
zata biztosítja a rendezvény stabil pénzügyi és szakmai hát-
terét, a járműipari és a logisztikai területek témavezetését 
pedig  az iparágak egy-egy elismert szaktekintélyét kérte fel
6. A rendezvényt professzionális, komplex marketing-kam-
pány előzi meg, melynek lebonyolítója Magyarország vezető 
médiavállalkozása: a Mediaworks (a rendezvény médiatámo-
gatója). 

Biztosak vagyunk abban, hogy a rendezvény minősége és 
a nagyszámú látogatóban rejlő értékesítési, illetve a piaci 

jelenlétet erősítő potenciál felkeltette érdeklődésüket.
Annak érdekében, hogy az Önök céljait leginkább 
kiszolgáló ajánlatot tudjuk elkészíteni, kollégánk 

felveszi Önökkel a kapcsolatot.

A rendezvény a 40 milliárd forintból megvalósuló zala-
egerszegi járműipari tesztpályára, az elektromobiltásra, 
az infokommunikációs megoldásokra, az IoT és az AI 
iparági aktualitásaira és a logisztikai központ és kon-
ténerterminálra épülve felvonultatja a szakterület 
legfontosabb szereplőit, illetve az aktuális trendeket. 
Lehetőséget biztosít az iparági, beszállítói kapcsolatok 
építésére, mélyítésére, gyártói, foglalkoztatói brand épí-
tésére, konkrét üzletkötésre, illetve azok előkészítésére.

MIÉRT ÉRDEMES 
KIÁLLÍTÓKÉNT  
MEGJELENNI?



A RENDEZVÉNY SZÁMOKBAN
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MÉDIAMEGJELENÉSEK

ELÉRÉSEK, EREDMÉNYEK

Autó Motor, Zalai Hírlap, Vas Népe, 
Fejér Megyei Hírlap, Napló, 
Világgazdaság, Zalaegerszeg, 
Zalaegerszegi 7 Nap

2,6
millió

Print
(cikkek,

hirdetések)

500
ezer

Website,
facebook,

blog

150
ezer

Online

1000

Filmek

300
ezer

Origo, zaol, vaol, feol, veol, 
vilaggazdasag.hu, Facebook, 
Google Adwords, Display-hálózat, 
Remarketing

150
ezer

5,5
millió
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„Szeretném megköszönni Önöknek a rendkívül színvonalas szakmai programot, 
a professzionális szervezést és a konferencia gördülékeny lebonyolítását. Hasznos és érdekes előadásokat hallhattunk, 

illetve a standok is kiemelkedő tartalommal fogadták a látogatókat. Gratulálok Önöknek  a II. MOBIL Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás, 
Konferencia megszervezéséhez és sok sikert kívánok a további rendezvényeikhez!”

LAZAROVITS MÁRK, vezérigazgató / MVM Net Zrt. 

„Köszönöm a meghívást és a professzionális szervezést.”
FRANK PÉTER, kutatás-fejlesztési igagató / Knorr Bremse

„Megtisztelő volt a felkérés, öröm volt a részvétel a nagyszerű szervezés miatt. 
Jövőre találkozunk!”

CSIKY-MÉSZÁROS ÁDÁM / BME

„Köszönjük a lehetőséget, hogy intézményünk, a Pannon Egyetem kiállítóként részt vehetett rendezvényükön. 
Számunkra külön emelte  a kiállítás értékét, hogy a régió középiskoláit, középiskolásokat szervezetten, 

pályaorientációs programokkal megszólították. Az idei évtől a MOBIL Járműipari és Logisztikai Szakkiállítást és Konferenciát 
a beiskolázási programunk kiemelt állomásának tekintjük.”

LENCSE TAMÁS / Pannon Egyetem Rektori Kabinet

„A rendezvényen társaságunk - az e-Mobi Nonprofit Kft. - kiemelkedően tudta képviselni az elektromobilitás területét, 
előnyeit és hasznosságát.  Mind a konferecián történő előadásunk, mind pedig a helyszínen biztosított 

elektromos autó tesztvezetésünk nagyon nagy látogatószámú elérést biztosított, így a rendezvény hasznossága 
megkérdőjelezhetetlen szempontunkból. A II. MOBIL Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás, 

Konferencia sikere az e-Mobi Nonprofit Kft. számára is kiemelkedő jelentőségű, ezért bízunk benne, 
hogy a jövő évi rendezvénynek is részese lehetünk.”

DR. UGRON GÁSPÁR GÁBOR, ügyvezető igazgató / e-Mobi Nonprofit Kft.

VISSZAJELZÉSEK
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 PROJEKTGAZDA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

PROJEKTVEZETŐK
Dr. Kis-Kádi Tamás és Kovács Károly

info@mobilzalaegerszeg.hu

PROJEKTKOORDINÁTOR
Panulin Bernadett - Tel.: +36 30 1 82 81 83

info@mobilzalaegerszeg.hu - www.mobilzalaegerszeg.hu
www.facebook.com/MOBILZalaegerszeg/

TERVEZETT PROGRAMOK
2019

MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK: SZAKMAI NAP
Megnyitó • Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás • Járműipari és Logisztikai Konferencia • Pályaorientáció 

(középiskolások pályaorientációja, mérnökhallgatók látogatása) • Díjmentes tesztvezetések elektromos 
és önvezető autókkal • BMW/Mercedes/VW Motor Show (a járműflották bemutatója, díjmentes tesztvezetések)

MÁJUS 17. PÉNTEK: SZAKMAI NAP
Zala ZONE Járműipari Tesztpálya I. ütem ünnepélyes átadása 

Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás • Járműipari és Logisztikai Konferencia
Pályaorientáció (Középiskolások páyaorientációja, Mérnökhallgatók látogatása)

Díjmentes tesztvezetések elektromos és önvezető autókkal 
BMW Motor Show (a BMW járműflottájának bemutatója, díjmentes tesztvezetések)

MÁJUS 18. SZOMBAT: NYILVÁNOS KÖZÖNSÉGNAP
Díjmentes tesztvezetések elektromos és önvezető autókkal 

BMW Motor Show (a BMW járműflottájának bemutatója, díjmentes tesztvezetések) • Intarktív attrakciók, bemutatók
Virtuális valóság (VR-szemüvegek), drónreptetés

A SZAKMAI KONFERENCIÁK TERVEZETT TEMATIKÁI
• a járműipari tesztpálya aktualitásai

• elektromos és önvezető járművek fejlesztése: hogyan tovább?
• block chain • a logisztikai központ és konténerterminál aktulalitásai

                 • IPAR 4.0: az IoT és az AI összekapcsolása 
• Elektromos járművek töltőhálózata, a járművek töltésének jelene és jövője 

• Közösségi használat, vagy saját tulajdonú jármű? • 5G: e-mobilitás és infokommunikáció 


