
 

 

Tisztelt Leendő Partnerünk! 
 
 
Engedje meg, hogy meghívjuk Magyarország egyik legnagyobb múltú mérnökszakmai 
rendezvényére a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (MIK) által 
szervezett „POLLACK EXPO 2019” Szakmai Kiállításra és Konferenciára, amelyet 2019. 

február 28. - március 1. között rendezünk a PÉCSI EXPO CENTER‐ben. 
 
Az idei program témája: 
INTELLIGENS VÁROS - INTELLIGENS TÁRSADALOM 
A mérnöki tudás kihívásai 
 
Az immáron több mint 30 éve megrendezésre kerülő szakmai rendezvény idén is - mint 
ahogy a múltban mindig - Karunk mérnöki diszciplínáinak innovatív kutatásait és céges 
partnerhálózatunk legújabb termék- és szolgáltatásfejlesztéseit hivatott bemutatni.  
 
A program a PTE Műszaki és Informatikai Karának és Szakmai Partnerhálózatának 
kapcsolati erősítésén túl, elősegíti a hálózatban résztvevők egymás közötti innovatív 
együttműködési rendszerét, egyetemi közegbe szervezi a szakemberképzés kihívásait, 
pályázati aktivitását és kihangsúlyozza a mérnökhallgatók gyakorlatorientált képzésének, 
felkészülésének fontosságát a munkaerőpiaci elvárásokra! Hallgatóinknak lehetőséget 
biztosít a Partnerek tevékenységének megismerésére, a jövőbeni munkahely 
megtalálására. 
 
A POLLACK EXPO 2019 rendezvénye egy időben és egy helyen ötvözi a különböző 
mérnök szakmai területek innovációs tudáskompetenciáit, a gyakorlatorientált 
felsőoktatás K+F+I eredményeit és a mérnökséget képviselő Kamarai szervezetek 
(BMMK, PBKIK, DDÉK) érdekképviseleti fórumát – mérnöktovábbképzési programjait. 
 
Kiállításunk és szakmai előadássorozatunk során az építőipar, villamosipar, gépészet, 
építészet, környezetvédelem és informatika területeihez kötődő cégek bemutatkozását 
várjuk. Rendezvényünk kiváló lehetőséget nyújt Önnek a szakmai partnerkapcsolatok 
kiépítésére, piaci területeinek bővítésére, valamint hallgatóinkon keresztül a képzett 
humánerőforrás biztosítására.  
 
Kérjük, nézze meg rendezvényünk honlapját, ahol az előző évek programfüzetei és a 
galériában található képek segítségével bepillantást nyerhet rendezvényeink sikereiről, a 
bemutatkozási lehetőségek sokszínűségéről és a kötetlen programok népszerűségéről.  
www.pollackexpo.hu 
 
A szakmai előadássorozat tematikus programját a következő szekciótémák köré 
szervezzük: Intelligens Város – Intelligens közlekedés, Szerkezet és Anyagkutatás – Fenntartható 
környezet, GREEN CITY – Környezetvédelem, SMART Technológiák – Ipar 4.0 / Komfortérzet / 



 

 

Villamos Ipar / Gépipar, Alkalmazott Informatika, Digitalizáció az építőiparban, Autonóm rendszerek, 
(BIG) DATA - Mesterséges Intelligencia, Mérnöki életpálya modell - Mérnök Oktatás / Duális 
képzések. 

 
A szakmai előadások programját a cégek regisztrációját követően, a tematikus programhoz 
illesztve, külön felkéréssel állítják össze a szervezők.  
 
 
A rendezvény tervezett programja főbb vonalakban: 
 

Február 27. 13:00‐19:00 Kiállítás berendezése 
Február 27.  19:00  Borkóstolóval egybekötött fogadó vacsora 
 
Február 28.   9:30  Kiállítás és szaknapok megnyitása 
Február 28.   9:45 -12:00 Plenáris előadások 
 
Február 28. 13:00 -17:00 Szakmai előadások - több szekcióban 
Február 28. 10:00 -17:00 Mérnöktovábbképzések – BMMK 
Február 28. 10:00 -17:00 Állásbörze 
 
Február 28. 18:30  G56 – A MIK új gépész kutatóbázisának ünnepélyes átadója 
Február 28. 19:00   Fogadás a kiállítók részére 
    a PTE MIK Boszorkány úti aulájában 
 
Március 1.     9:30 -16:00 Kiállítás és szaknapok 

Március 1.     9:30 ‐16:00 Szakmai előadások - több szekcióban 
Március 1.     9:30 ‐16:00 Állásbörze 
Március 1.   10:00 -17:00 Mérnöktovábbképzések – BMMK 
Március 1.   10:00 -17:00 Építésztovábbképzések – DDÉK 
 
Március 1.   16:00 - 17:00 Kiállítás bontása  
 
 
Regisztráció 
 
A kiállításra a rendezvény www.pollackexpo.hu honlap főoldalán található 
„REGISZTRÁCIÓ KIÁLLÍTÓKNAK” fül alatt lehet jelentkezni. A jelentkezési lap kitöltésénél 
fontos a szekció kiválasztása, mivel ez alapján az adott területért felelős kollégánk fogja 
felvenni Önökkel a kapcsolatot. 
 
 
Regisztrációs határidő: 2019. február 14. (csütörtök).  
 



 

 

Rendezvényünk nyomtatott programfüzetének lapzártája 2019. február 15. (péntek).  A 
határidőn túl jelentkezőket csak az online programfüzetben van módunkban megjeleníteni. 
Ezért kérem, jelentkezését minél előbb tegye meg! 
 
A környezetvédelem szakterület szakmai felelősei: Dolgosné dr. Kovács Anita (30/209-
5291) és dr. Dittrich Ernő (30/377-6770). Adminisztratív felelős: Jászó Andrea (30/649-
4251). 
 
 
Költségek és szolgáltatások 
 

Rendezvényünkön a kiállítóként való részvétel díja: 150 000,‐ Ft + ÁFA. Ezen költség 
keretén belül a következő biztosítottak: 
 
- kiállítási stand SYMA elemekből, egységesen 2x3 m (6m2) méretben (Igény esetén a területtel 

arányos bérleti díjért nagyobb standok kialakítását is biztosítjuk.) 
- vagy saját elemekből épített stand építésére biztosított terület, egységesen 10 m2-es 

méretben. (Igény esetén a területtel arányos bérleti díjért nagyobb standok kialakítását is biztosítjuk.)  
- Stand bútorozás (egy asztal és két szék), 
- elektromos csatlakozás biztosítása, 
- hallgatói segítségnyújtás a stand építésekor és bontásakor, 
- az expo online felületein, valamint a MIK honlapján való céges partneri megjelenés. 

 
A honlapon való regisztráció során további szolgáltatások is igénybe vehetők: 
 
- nagyobb kiállítói terület biztosítása, 
- állásbörze szolgáltatás, 
- szerda esti borkóstoló való részvétel, 
- catering szolgáltatás a rendezvény helyszínén, 
- csütörtök esti fogadáson való részvétel. 
 
 
Bízunk benne, hogy a honlapon látottak meggyőzték Önt és az idei évben az Ön cége 
is kiállítóként vesz részt rendezvényünkön!  
 
Jelentkezésüket várva, szívélyes üdvözlettel: 

 

     
dr. Medvegy Gabriella   Dolgosné dr. Kovács Anita 
dékán, PTE MIK    tanszékvezető, szervező  


