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Bevezetés 

Tisztelt Olvasó! 

 

Ezzel a pár oldalas dokumentummal, szeretnénk bemutatni, csapatunkat, iskolánkat, 

tevékenységeinket, és felhívni figyelmét, milyen nagyszerű lehetőségeket rejtenek  

a projektjeink. 

 

Az Óbudai Egyetem idén már 4. alkalommal indít csapatot az energiatakarékos 

járművek világversenyén, a Shell Eco-marathonon, melyre Magyarországról először  

a mi Intézményünk nevezett prototípus kategóriában. 

 

De mi is ez a verseny? És kik is vagyunk mi?  … 

 

 



 
 

 

  A Shell Eco-marathon rövid története:  

 

1833 Marcus Samuel, egy fiatal boltos London északi részén, úgy döntött, hogy 

bővítené piacát kelet felé, és megalapozott egy üzletet, amely az olajjal foglalkozott.  

És a Shell nevet adta cégének. 106 évvel később a Shell Eco-marathon is megszületett.  

 

Az Eco-marathon gondolata 1939-ben indult, a Shell 

kutató laboratóriumában, ahol egy barátságos fogadás 

keretein belül megnézték, ki tudja a legtöbb 

mérföldet/km megtenni egy gallon/liter üzemagyaggal.  

 

Az Európai Shell Eco-marahton 1985-ben Franciaországban indult, a versenyt vonzóvá 

téve több ezer mérnök és kutató számára Euróra 20 országába.  

 

A verseny röviden arról szól, hogy egy liter 95-ös oktánszámú üzemanyag energiáját 

felhasználva, milyen távolságot képes 

a csapat által épített autó megtenni.  

A csapatok több üzemanyagfajta közül 

is választhatnak. Lehet említeni 95-ös 

normál benzint, akár a hidrogént, 

napenergiát, vagy egyéb a Shell által 

kifejlesztett alternatív üzemanyag   

fajtákat (GTL, BTL). 

 

 



 
 

 

A Shell Cég felvállalva a fenntartható mobilitás gondolatát, egy nagyszerű ötlettel a 

hallgatóknak hirdette meg a versenyt, ezzel egy forradalmi platformot teremtve a 

jövő mérnökei számára. 

 

Idén már a 27. európai Eco-marathont ünnepeljük, bizonyítva, hogy a versenyt 

érdemes folytatni. Egy rendkívüli kihívás ez a verseny, mely vonzza azon diákokat, 

akik tanulmányaik folytatása mellett hajlandók kivételes energia befektetésre és 

felvállalják a jövő járműveinek, technológiáinak kutatását.  

 

A Shell Eco-marathon népszerűségét jellemzi, hogy már az európai fordulón kívül 

Amerikában és Ázsiában is rendeznek futamot, így a világ több mint 54 országa 

szerepel. Az európai futamon már 2éve kétkörös nevezéssel is szelektálnak az induló 

csapatok között, így évente csak 200 csapat mérheti össze tudását és a 

németországi versenypályán mutathatja meg a nagyvilágnak az egész éves 

fejlesztéseik eredményét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Csapatunk felépítése 

2008-ban indult a csapat legelőször a versenyen, úgynevezett „Batmobillal”. 

 

Eddigi versenyévek során a csapatunk felépítése  

a gépészek munkáira alapozódott, és minden téren ők 

próbáltak helytállni. Ez mind az autó építésében,  

és management feladatok ellátásában is 

megmutatkozott. Az autóhoz ők maguk gyártották az 

alkatrészeket, és szerezték meg a kellő támogatást is.  

 

Első évben a csapat célja, a versenyre való kijutás,  

és persze a helytállás volt. Ezeket a célokat teljesítve  

a csapat és az autó is várakozásokat felülmúlva szerepelt.  

 

2008-as a csapat által épített egyedi jármű 167 km tudott megtenni egyetlen liter benzinnel, 

és az európai bizottság elnökének gratulációját is fogadta, mint legköltséghatékonyabb 

csapata 2008-as Eco-marathonon. 

 

Ez volt a kezdet.  

 

Az ezt követő években, már 

rutinosabban építettünk egy új 

konstrukciót, és készültünk fel minden 

téren a szakmai kihívásokkal teli 

versenyre. 

 

A cél már nem csak a versenyre 

kijutás és tapasztalat szerzés volt, 

hanem a küzdelem felvétele a nagy 

rutinú intézményekkel és csapatokkal.  

Eredményeinket minden évben közel 40%-kal sikerült javítani.  

 

Csapat (2008) 



 
 

"2010-11es év, Új kezdet, Új csapat, Új jármű" 

 

 

Az 2010-2011es versenyre való felkészülés 

szeptemberben kezdődött el. A meglévő gépész 

csapat mellé egy management csapat állt össze, 

és kezdte el felépíteni a csapat hátterét, munkáját 

és támogatói hátterét. 

 

Mind a management mind a gépészek folyamatosan fejlesztik tudásukat és értékes 

gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert már tanulmányaik alatt. Ezzel a tudással 

felvértezve ezen hallgatók képesek lennének bármely, munkájuk során felmerülő akadály 

szakszerű, és akár rutinos leküzdésére. Legyen szó egy sikeres tárgyalás vagy prezentáció 

felépítéséről, vagy akár egy komplex gépészeti feladatról. 

 

Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy miután egy szezonnak vége, a diákok is átadják a helyet 

másoknak, viszont akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a verseny során, azok vezetői, 

mentori pozícióba lépjenek.  

A Budapesti Műszaki Főiskola diákcsapata 2008-ban vett részt először a Shell Eco-

Maratonon.  

 

"Először csak az autóépítés és a versenyzés miatt jelentkeztünk, de mostanra rájöttünk, hogy 

ez a verseny többről szól. Ma már az egyetem minden kara részt vesz a munkában. 

Gépészmérnök hallgatók tervezik és építik az autót, könnyűipari mérnökök készítik 

 a kompozit elemeket, villamos mérnökök dolgoznak az elektronikán és mindeközben  

a háttérben műszaki menedzserek szponzorokkal tárgyalnak és intézik a csapat ügyeit. 

Minden amit teszünk összhangban van a logikus gazdasági és környezet-klímavédelmi 

célokkal. Azért jelentkeztünk a versenyre, mert közös a cél: a környezet védelme és a jövő 

autója. Ezen kívül ez a verseny számos lehetőséget nyújt a diákoknak a tanulás, 

 a gyakorlat, a nyelvtanulás és a kapcsolatépítés területén."      

Sági Viktor  



 
 

A célkitűzés 

 

2009-ben elért eredményünk 286 km volt, 2010-ben pedig 333 km. 

Ezt az eredményt szeretnénk túlszárnyalni, és elérni a 2000 km/literes teljesítményt, ami akár 

a dobogós helyhez is elég. Az előző évek során, sajnos nem volt lehetőségünk elég 

alapanyaggal, és anyagi támogatással gazdálkodni. - Idén szeretnénk minél több alapanyagból, 

és támogatásból létrehozni egy olyan autót, ami több mint 2000 km megtételére kép.  

 

Ehhez szükséges tervek már készen állnak: 

 

Formaterv 

 

 

 

  Egyéb jármű terveket egy személyes találkozó alkalmával szívesen bemutatjuk Önöknek. 

 

 

 

 



 
 

 

A projekt jövője: 

 

A folyamatos fejlődés érdekében, mellyel a diákok a projekt készítése alatt profitálnak, 

hosszú évekig szeretnénk Iskolánk keretein belül fent tartani.  

 

Már most több mint 50 diák munkája tudható  az autó és az Óbudai Shell Eco-marathon 

csapatának munkálataiban, szeretnénk, ha minden évben ugyanekkora létszámban építenék 

velünk együtt az autót, és tennék próbára magukat az élet kihívásaiban.  

 

  



 
 

 

Kapcsolat: 

Levelezési Cím: 

 

Óbudai Egyetem  

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

1081 Budapest, Népszínház u. 8. 

 

Telefonos elérhetőség: 

 

Rektori Hivatal: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.    

 +36-1- 666-5603 

 

 

        Sági Viktor              Sipos Petra 

       csapatvezető         management vezető 

     +3630-7554425                    +3630-9243481 

E-mail: viktor.sagi@oeco.hu         E-mail: petra.sipos@oeco.hu 

  



 
 

Vezető tanáraink 

Dr. Horváth Sándor  - Dékán 

Körtvélyesi Géza   - Docens 

Laky Zoltán          - intézeti mérnök 

 

Csapatunk Gépész tagjai: 

 

Sági Viktor - csapatvezető 

Schleisz Pál -pilóta 

Tomori Csaba 

Nagy Ádám 

Németh Balázs 

Tuboly Balázs 

Tóth Gábor 

Gonda László 

 

 

Management tagok: 

Sipos Petra - management vezető 

Nagy Dóra - másodpilóta 

Katona Réka 

Treszkai Aliz 

Aranyos Zsolt 

Szaradics Balázs 

Tóth Balázs 

Benedek Gergő András 

Csetneki Orsolya Dorottya 

Pintácsi Gergely 

Keszi András 

Szabó Péter 

Szabó Róbert 

Sebestyén Nikoletta 

Klein Tamás 

Vörös Vivien 

 

 

 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 


