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Márkanévvé vált a Pneumobil Verseny hét év alatt

Javier González 
Pareja
ügyvezető igazgató, 
Robert Bosch Kft.

A Bosch egyik megkülönböztető jegye 
a versenytársaiénál erősebb elkötele-
zettség a folyamatos fejlesztés, fejlő-
dés iránt. A jövőbelátás alapvető ké-

pességünk kell, hogy legyen!  Látnunk, éreznünk kell, hogy mik a 
fő tendenciák a világ fejlődésében, tudnunk pedig azt, hogy mik 
lesznek a folyamatok évtizedek múlva a technika univerzumá-
ban. Itt a Boschnál mi mindannyian nap, mint nap megtapasztal-
juk, hogy itt dolgozni folyamatos innovációt, kreativitást jelent, és 
sokunknak személyesen is mozgatórugója a folyamatos megúju-
lás. A pneumobilok versenyét hét évvel ezelőtt éppen ez a szel-
lemiség és törekvés hívta életre. Hét éve az volt az álmunk, hogy 
az ország összes mérnökhallgatója velünk együtt élhesse át ezt 
az élményt. Hogy egymásra találjon az aktív, kutató szellem, és 
a legkorszerűbb ismeretekkel felvértezett szaktudás támoga-
tó ereje. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években nem-
zetközi brandet építettünk. Fontos visszaigazolás, hogy olyan 
értéket teremtettünk, mely új partnerünk, az Aventics Hungary 
Kft. számára is kihívást jelent a jövőre. A Bosch és a Rexroth az 
elkövetkező években is szakmai és támogatói védőernyőt jelent 
majd a versenynek és a csapatoknak egyaránt. Éppen úgy, ahogy 
a Rexroth tökéletesen illeszkedik a Bosch hosszú távú, a kreati-
vitást, a megújulást, a környezetvédelmet és a mérnöki megol-
dásokat előtérbe helyező stratégiájába.

Mirko Pannwitz
Az Aventics GmbH.
marketing osztályának vezetője

Ez az év volt az első, amikor a 
Pneumobilt kereskedelmi célokra 
is használtuk számos kereskedelmi 
irodánkban, ami nagyszerű ötletnek 
bizonyult. Korábban a Pneumobil 
nagyrészt a műszaki területre fó-
kuszált, és elsősorban a mérnököket vonzotta. Igaz, hogy a 
Pneumobilt elsősorban a pneumatikus technológiák reklá-

mozására szeretnénk használni az 
egyetemeken, de idén a rendezvény 
nem csak a technológiáról és in-
novációról szólt. Széleskörű kísérő 
rendezvény segítette a verseny nép-
szerűsítését a közönség körében. A 
Pneumobil Verseny idején az egész 
város megőrül egy kicsit Egerben 
és csatlakozik a bulihoz, a kollégák 
és helyi lakosok egyaránt hozzájá-
rulnak az életvidám hangulathoz. 
Elektromos autónk, az AVENTICS 
márkanévvel ellátott BMW i3 is 
nagy érdeklődésre tartott számot. 
Marketing szempontból a 2014. évi 
Pneumobil egy nagyszerű eszköz 
volt az új márka kelet-európai beve-
zetésére és megismertetésére.

thomas Brückner
Az Aventics GmbH.
vezetőségének elnöke

Visszatekintve a 2014-es Pneumobil 
Versenyre, nagyon örülök, hogy ilyen 
sok csapat megragadta a lehetősé-
get, és több hónapon át tartó kemény 
munkával meg is valósította az ötle-

teit. Ebben az évben összesen 43 csapat versenyzett 5 or-
szágból. A diákokat az idei verseny új kihívások elé állította: 
a nagy eső megmutatta, hogy nem csak a jó ötletek lehetnek 
döntőek a sikerhez vagy a kudarchoz, hanem a szakszerű ki-
vitelezés is. A Pneumobilt sok egyetemen jól ismerik, nem 
csak Magyarországon és a szomszédos országokban, hanem 
Lengyelországban, Észtországban és Németországban is. 
Remélem, hogy a jövőben azok az országok is részt vesznek 
a rendezvényen, amelyek komolyan érintettek a pneumati-
kában (mint például Németország, Franciaország és Olasz-
ország).

A Pneumobil Verseny színvonala a vállalati arculat for-
málása szempontjából is nagyon fontos tényező. Így 
látták a rendezésben részt vevő vállalatok: az Aventics, 
a Bosch és a Bosch rexroth vezetői a 2014-es versenyt.



magazin 2014 ÉrtÉkelÉsek

3

Ács István 
ügyvezető Igazgató, 
Bosch Rexroth Kft. 

A Bosch Rexroth Kft. ebben az 
évben teljesen új szerepkörben, 
főtámogatóként mutatkozott 
be a versenyen. A szervezés 
oroszlánrészét egri munka-

társaink vállalták magukra, és ismételten fantasztikus 
elkötelezettségről, önzetlen szakmai támogatásról és 
profizmusról tettek tanúbizonyságot. Példaértékű volt a 
zsűritagok együttműködése is. Az esemény különleges-
ségének számított, hogy a két cég, Aventics és Rexroth 
első alkalommal jelent meg együtt a nyilvánosság előtt, 
a versenyt kísérő közös vevőrendezvényével és szak-
mai előadássorozatával. Büszke vagyok arra, hogy hét 
év alatt sikerült felépítenünk egy ilyen komoly nemzet-
közi versenyt. A Pneumobil az évek alatt márkanévvé 
és egyúttal a felsőoktatási intézmények és a vállalatok 
közötti gyakorlati együttműködés szinonimájává vált. 
Hiszek abban, hogy a két vállalat közös hagyományaira, 
a kollégák szakmai tudására és agilitására építve együtt 
tovább növekedhetünk, fejlődhetünk.

Gödri István
ügyvezető igazgató, 
Aventics Hungary Kft. 

Nagyon örülök, hogy immár Aventics Hun-
gary Kft-ként, új névvel, egy új vállalat-
csoport tagjaként is meg tudtuk rendezni 
a Pneumobil Versenyt. Ugyancsak örülök, 
hogy a Bosch Rexroth Kft. főtámogatóként 

mellettünk állt, aktívan részt vett a szervezésben és a lebonyolítás-
ban. Ismét nagy lelkesedéssel készültek és versenyeztek a fiatalok, 
ami meggyőzött arról, hogy a Pneumobil Verseny egy hasznos és 
izgalmas belépő számukra az ipar világába. Vannak olyan verseny-
zők, akik már céget, tervezőirodát alapítottak, miután a pneumobil 
építése közben ráéreztek a projektmunka, a szerteágazó szervezés 
és bonyolítás izgalmára, az új ötletek erejére. Évről évre nő a ver-
senybe nevező csapatok száma, és egyre erősödik a külföldi érdek-
lődés is: idén az észtek jelentek meg egy csapattal, illetve Románia 
Erdélyen túli területéről, Bákóból is érkezett egy egyetemi csapat. 
Ez az együttműködésre is lehetőséget biztosít, a diákok szemha-
tárának tágításában, vállalkozó szellemének fejlesztésében is se-
gít. Remélem, a jövőben még több nemzetközi csapat jelentkezik a 
Pneumobil Versenyre, és 2015-ben ismét látványos futamok zajla-
nak majd az egri pályákon.  

- A technikai sportok megszállottjaként 
örömmel vállaltam a feladatot, mert 
léghajtású járművek versenyén még 
soha nem jártam, Egerben pedig ráadá-
sul még közvetíthettem is. Sokkal többet 
kaptam ettől a naptól, mint amit előzete-
sen vártam. Engem is magával ragadott 
a verseny hangulata: a rajt előtti utolsó 
pillanatig a pneumobilok alatt, fölött, 
mellett, előtt, mögött matató szerelők 
szorgalma és elszántsága, a versenygé-
pek formai változatossága, a versenyzők 
eltökéltsége, küzdeni tudása. És nem 
utolsósorban: a rendezők profizmusa és 
lelkesedése. Bevallom őszintén, nekem 
még az eső is tetszett, és főleg az, hogy 
milyen profin, szó szerint pillanatok alatt 
alakították át a pályát és a programot 
a szervezők, hogy a verseny folytatód-
hasson. Délutánra fogalmazódott meg 
bennem, hogy a Pneumobil Versenynek 
lelke van: hatalmas energiák koncentrá-
lódnak mind a versenyzők, mind a ren-

dezők oldalán, de mégis játékos, vidám 
az egész, nagyon jó érzés volt benne 
elmerülni, és még jobb aktívan hozzájá-
rulni a sikeréhez. Bolyki Ferinek külön 
is szeretnék köszönetet mondani, hogy 
betársult mellém műsorvezetőnek: az 

ő helyismeretének, műszaki tudásának 
és a rendezői tapasztalatának köszön-
hető, hogy érdekesen, ugyanakkor sok 
érdekes tényt, adatot a mondandónkba 
építve tudtuk lekövetni ezt a fiatalos, iz-
galmas versenyt.  

„ennek a versenynek lelke van!…”
szujó Zoltán sportriportert egy egész ország ismeri, hiszen több éve ő 
a Forma1-es közvetítések fáradhatatlan riportere, aki a futamok hely-
színeiről ad információkat a tévénézőknek. 2014-ben ő kommentálta a 
helyszínen Bolyki Ferenccel kiváló párost alkotva  a  Pneumobil Verseny 
történéseit, fáradhatatlanul dolgozva egészen éjfélig, a vevőtalálkozó 
végéig. 
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két Norbi egy versenyen

Az elektromos sztárok: VW e-up! és BMW i3

Michelisz Norbert már tavaly is részt vett 
a rendezvényen, sőt néhány kör erejéig a 
pneumobilokat is kipróbálta. A 2014-ben 
Hondával versenyző Norbinak volt már 
jobb korszaka is – sok a gond az autóval, 
ezért a csapat minden erőfeszítése el-
lenére jelenleg a középmezőnyben küz-
denek. De nem adják fel. Ez a csendes, 
intelligens fiatalember a legelszántabb 
gladiátorok egyike, és reméljük, hogy 
a képességeit eredmények is igazolják 
majd. Norbi az első magyar vendégként 
2014 nyarán bekerült a híres brit au-
tós magazin, a Top Gear egyik adásába 
is, ahol közmondásos szerénységével 
ugyancsak sikert aratott. 
Herczig Norbert nem a zárt pályákat, 
hanem az országutakat és a burkolatlan 
erdei csapásokat kedveli. A Skoda Rally 
Team Hungária csapatában egy Fabia RS 
2000 versenyautót hajt az idén. A 2009-
ben Subaru Impreza WRC-vel abszolút 
magyar bajnoki címet szerző Herczig szá-
mára természetesen egy újabb bajnoki 
cím elérése a cél, ami 2014-ben akár ösz-
sze is jöhet, hiszen lapzártánk idején má-

sodik volt a tabellán. Norbitól megtudtuk, 
mindegy neki, hogy aszfalton vagy mur-
ván versenyez, csak lehetőleg ne essen 
az eső. Kedvenc hazai versenye a Mecsek 
Rally, példaképe a legendás Carlos Sainz, 
a ralit pedig önmegvalósításnak tekinti. 
Tavaly nagy sikert aratott a nézők körében 
a Flúgos Futam, amelyben ismert embe-
rek hajtottak pneumobilokat. Az idén is 
nagyon vártuk ezt a betétfutamot, ám saj-
nos elmosta a zápor. Pedig mindkét Norbi 
arra készült, hogy a határon autózva, a 
versenygépek teljesítményét maximáli-
san kiaknázva megnyeri a kupát. Remél-
jük, lesz még alkalmuk az összecsapásra, 
akár már 2015-ben is.

két illusztris sportoló is ellátoga-
tott a 2014-es versenyre. Michelisz 
Norbert, a WtCC pályaverseny-so-
rozat magyar sztárja, és Herczig 
Norbert magyar ralibajnok szujó 
Zoltán mikrofonja előtt mesélt 
versenyélményeiről. 

A Volkswagen e-Up! a legkisebb VW mo-
dell, az Up! alapjaira épül. Hajtásáról egy 
82 (normál üzemben 55) lóerős, 210 Nm 
nyomatékú villanymotor gondoskodik. 
A városi kisautó legnagyobb sebessége 
130 km/óra, a 100 km/órás sebességet 
12,4 másodperc alatt éri el. A hatótávja 
150 km.
A BMW i3-as villanyautót az Aventics 
marketingvezetője, Mirko Pannwitz mu-
tatta be. A bajor autó másik kategóriába 
tartozik, mint a VW. Villanymotorja 250 
Nm nyomatékú és 170 lóerős, a végse-
bességet 150 km/órára limitálták. Az i3 
hatótávja 160 km, ami bőven elég városi, 
elővárosi közlekedésre. Ha a fogyasztá-
sát átszámoljuk benzinre, 1,9 literes át-
lag jön ki 100 kilométerre. A BMW i3 két 
példánya a Pneumobil Versenyt követően 
két héten át az Aventics Hungary Kft. dol-
gozóinak rendelkezésére állt, akik maguk 
is meggyőződhettek arról, mire képes az 
új technológia. 

könnyen lehet, hogy a közlekedésben az elektromos hajtásé a jövő – erre 
enged következtetni az is, hogy mind a Volkswagen, mind a BMW egy-egy 
villanymotoros modellel köszönt be a Pneumobil versenyre. 
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Versenyeredmények
Kategória Helyezés Csapat neve Intézmény

Az Aventics Legjobb 
Pneumobilja

fődíj Kakukktojás
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Konstrukció 
eredetisége

1.
Műszakik 
Pneumobil Team

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

2. 4GO TEAM Sapientia Emte, Marosvásárhely

3. TechAirGo Sapientia Emte, Marosvásárhely

Távolsági
1. Főnix Debreceni Egyetem

2. Pollroth Pécsi Tudományegyetem

3. Lezs-Air Óbudai Egyetem

Ügyességi
1. Kakukktojás

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

2. PuffAir Debreceni Egyetem

3.
Műszakik 
Pneumobil Team

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Gyorsulási 
1. Kakukktojás

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

2.
Műszakik 
Pneumobil Team

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

3. Főnix Debreceni Egyetem

Senior 1. MKLaren Szegedi Tudományegyetem

Telemetria 1. 4GO TEAM Sapientia Emte, Marosvásárhely

Kategória Díjazott Csapat neve Intézmény

„Legsikeresebb első résztvevő” különdíj UPM TCM
Universitatea Petru Maior, 
Marosvásárhely

Legötletesebb konstrukció különdíj Air-kaplak Kecskeméti Főiskola

Legnagyobb sebesség különdíj Kakukktojás
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Legjobb futómű különdíj Fair Play Racing
Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Sopron

Közönségdíj különdíj
Műszakik 
Pneumobil Team

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Kakukktojás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Az Aventics Legjobb Pneumobilja, Ügyességi és Gyorsulási futam 1. helyezett

Főnix, Debreceni Egyetem
Távolsági futam 1. helyezett

Műszakik Pneumobil Team, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Konstrukció eredetisége 1. helyezett
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01 MEkk mestAIR
Miskolci Egyetem 

05 BSTM
Miskolci Egyetem

04 Dairp
Miskolci Egyetem 

03 Kakukktojás
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem 

02 Fair Play Racing
Nyugat-magyarországi Egyetem 

10 Pepp-Air
Szegedi Tudományegyetem 

08 TechAirGo
Sapientia Erdélyi Magyar  

Tudományegyetem 

07 4GO TEAM
Sapientia Erdélyi Magyar  

Tudományegyetem 

06 PneuBullet
Sapientia Erdélyi Magyar  

Tudományegyetem 

15 Avispado
Sapientia Erdélyi Magyar  

Tudományegyetem 

14 Messerschmitt
Kecskeméti Főiskola 

12 Tandofer
Kecskeméti Főiskola 

11 Technikakolledz
Estonian University of Life Science 

19 NYF-3
Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és  

Agrártudományi Intézet 

18 ABS
University of Vasile Alecsandri Bacau 

17 Hydro+ P-13
Politechnika Wrocławska 

16 ZEGeNYeME Pro Team
Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központ 

24 Science’s kitchen
Óbudai Egyetem 

23 Műszakik Pneumobil Team
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem 

21 Puffogók
Miskolci Egyetem 

20 Champneus
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem 

A 2014-es év pneumobiljai
2014-ben 41 csapat állt rajthoz a Pneumobil Versenyen. Több új csapattal, és sok új csapattaggal 
találkoztunk az idén is, hiszen a hallgatók diplomájukat megszerezve elhagyják a felsőoktatási 
intézményeket, és új diákok lépnek a helyükre. Amelyik csapat versenygépe átgurul a startvo-
nalon, máris sikeresnek tekintheti magát! Egy komplex tervezési, építési, üzleti projektet kell 
ugyanis megoldaniuk a mérnökhallgatóknak ahhoz, hogy saját építésű járműveik megkapják a 
szigorú zsűri rajtengedélyét. Találkozzunk jövőre is Egerben, az immár VIII. Nemzetközi Aventics 
Pneumobil Versenyen, amelyen remélhetőleg újabb részvételi rekord születik!

sze3egr
Öntapadó jegyzet
22. SOIMIIVasile Alecsandri” University of Bacau
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28 ATTA
Technical University of Cluj-Napoca 

27 Lezs-Air
Óbudai Egyetem 

26 Flux-Gate
Óbudai Egyetem 

25 The Long Horns
Óbudai Egyetem 

32 UPM Metalmobil
Universitatea Petru Maior 

31 UPM TCM
Universitatea Petru Maior 

30 Whirlwind
Brno University of Technology,  

Faculty of Mechanical Engineering 

29 Hurricane
Brno University of Technology,  

Faculty of Mechanical Engineering 

37 Aether
Nagyváradi Egyetem 

36 Szegedi Csillag
Szegedi Tudományegyetem 

35 Diff-Air
Szegedi Tudományegyetem 

34 MKLaren
Szegedi Tudományegyetem 

43 PuffAir
Debreceni Egyetem 

42 Főnix
Debreceni Egyetem 

41 UT Racing Team
Technical University of Cluj-Napoca 

38 Felix
Nagyváradi Egyetem 

56 SiMR TEAM
Politechnika Warszawska 

48 Pollroth
Pécsi Tudományegyetem 

47 SimrPneumo Team
Politechnika Warszawska 

44 KBM Polska
Military University of Technology
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kovács Imre 
csapatkapitány, 
Műszakik Pneumobil Team:
A csapatunk a 2014-es Pneumobil 
versenyre készülve is szokás szerint 
hónapokon át dolgozott a jármű fej-
lesztésén. Beépítettünk egy új rugózott 
futóművet, egy fokozatmentes bolygó-
műves váltóművet, továbbá átdolgoz-

tuk az autó PLC programját és telemetriai rendszerét is. Az idei 
verseny nagyon jól sikerült számunkra, a fejlesztéseink bevál-
tak, ennek köszönhetően három versenyszámban is a dobogóra 
állhattunk, és megszerezhettük a konstrukció eredetisége ka-
tegória 1. helyét. A kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére 
is egy nagyon színvonalas és izgalmas versenyen vehettünk 
részt. Ezúton köszönjük a támogatást a szponzorainknak, akik 
lehetővé tették a fejlesztéseink megvalósulását, a szurkolóink-
nak, akik a legnépesebb szurkolótábort alkották a versenyen, 
és a rendező vállalatoknak, akik idén is lehetővé tették, hogy 
hatalmas élményekkel gazdagodhassunk!

Farkas Zsolt
felkészítő tanár, Műszakik Pneumobil Team:

A 2014-es év a Pneumobil versenyek történelmében egy új fe-
jezetet nyitott. Alapvető változások történtek a szervezésben, 
és a verseny napjának időjárása is jelentősen eltért a korábbi 
évekétől. A megváltozott körülmények ellenére a szervezők, a 
pneumobilok és a versenyzők is fantasztikusan helyt álltak. A 
szakadó esőben a járművek többször a határon üzemeltek, ez 
pedig talán az eddigi legizgalmasabb és leglátványosabb ver-
senyt eredményezte. Beigazolódott, hogy a sikeres részvétel kul-
csa a stabilan és jól működő jármű mellett már egyértelműen a 
teszt- és a versenyeredményekre alapozott optimalizálás és to-
vábbfejlesztés. Az elért eredmények pedig nem csak a helyezé-
sekben, hanem a megszerzett tudásban, tapasztalatban továbbá 
a nézők és a szakemberek visszajelzéseiben mérhetők.

Farmos 
rudolf lászló 
csapatkapitány, 4Go Team
A tavalyi verseny tapasztalataiból ta-
nulva újraépítettük a gép motorját, va-
lamint a telemetriás rendszer hibáin 
is javítottunk. Rengeteg új és hasznos 
tapasztalatra tettünk szert mind a fel-

készülés mind a verseny alatt. A telemetria nagyon hasznos 
versenyszámnak bizonyult, a gyűjtött adataink felhasználásá-
val, a jövőben még jobban optimalizálhatjuk járművünket. Jó 
volt látni, hogy a verseny évről évre színvonalasabb, a mezőny 
egyre erősebb, illetve a versenyzők és a szervezők is jobbnál 
jobb ötletekkel rukkolnak elő.

Forgó Zoltán 
felkészítő tanár, 4Go Team
A verseny nemcsak hallgatóink mér-
nöki, tárgyi tudásának gyarapítására 
és kamatoztatására nyújtott nagysze-
rű lehetőséget, hanem a döntéseik 
gazdasági vonatkozásával is szem-
besítette őket. Kétségtelenül a pneu-
matika és annak vezérlése jelentette 

a fő mozgatórugót az elmúlt két évben, de végül a fiúk a te-
lemetria és konstrukció eredetisége kategóriában jelesked-
tek. A jó csapatszervezés meghozta gyümölcsét, szép tervek 
láttak napvilágot, az elmélet gyakorlatba ültetése egyre job-
ban sikerült. Nagyszerű volt látni, hogy a hallgatóink szeretik, 
amit csinálnak, és talán nem volt olyan munkafázis. amikor 
ne derült volna ki, hogy az egyetem padjaiban hallottaknak 
van alkalmazási lehetősége. És talán ez a legfontosabb! Kö-
szönjük a szervezőknek, hogy megteremtették a lehetőséget 
a jövő mérnökei számára. Ahogy a csapattagok is büszkék a 
járművükre, úgy mi is büszkék vagyunk rájuk és az elvégzett 
munkájukra.

szabó Zsolt 
csapatkapitány, BSTM Team
Csapatunk idén kezdte pályafutását a 
pneumatika területén, ami óriási él-
ményt jelentett számunkra. Rengeteg 
szakmai tapasztalatot szereztünk az 
autó tervezése, valamint megépítése 
során. A versenyen elért eredmények-
kel így elsőre elégedettek vagyunk. Az 

idei verseny megadta a kezdőlökést, jövőre is nagy lelkese-
déssel vágunk neki a munkának. A csapatunk által megnyert 
rajongói busznak hála, a szurkolóinkat is magunkkal tudtuk 
hozni a versenyre. A hangulat szuper volt, mindenki nagyon 
jól érezte magát. Köszönjük szépen ezt az élményt!

esőben vizsgáztak a léghajtányok
Győzni jönnek, még ha tagadják is, de ha nem lépnek 
a dobogóra, a verseny akkor is hasznos és motiváló a 
számukra. Az életnek tanulsz, nem az iskolának – tart-
ja a régi mondás, és ennek az igazságnak a Pneumobil 
Verseny teljes mértékben megfelel.

sze3egr
Öntapadó jegyzet
Fotó

sze3egr
Öntapadó jegyzet
Fotó csere 



magazin 2014 eZt NeM leHet MeGuNNI

9

Wibke schwarz
Ebben az évben újdonság volt a speciális kí-
sérő rendezvény, amely műszaki előadásokat, 
kibővített VIP-zónát, az AVENTICS Gálát, és a 
borkóstolóval egybekötött kereskedelmi talál-
kozót foglalta magába. Mindezek mellett a lá-

togatók a bemutató kamionon közelebbről is megismerhették 
az AVENTICS termékeket. A távolság és a nyelvi korlátok miatt 
a szervezés nem volt éppen könnyű, de a nagy napon minden 
zökkenőmentesen zajlott az egri kollégák fantasztikus támoga-
tásának köszönhetően. Összesen háromszor utaztam előtte ide, 
hogy megnézzem a helyszínt, és koordináljuk a kollégákkal a 
tennivalókat. A rendezvényszervező “Unisport”, amely évek óta 
partnerünk a Pneumobil Verseny szervezésében, nagyszerű 
támogatást nyújtott az előkészületek során, a helyszínen pedig 
minden részletre kiterjedt a figyelmük, a technológiától a deko-
rációig. Hála a sok segítő kéznek, az egész hétvége nagy sikert 
aratott, és túlszárnyalta az elvárásaimat.

tamás endre
A Pneumobil Versenynek immár hagyománya van, 
hiszen a hetediket bonyolítottuk le, meglátásom 
szerint sikeresen. A szervezés időszakában befu-
tó rekordszámú nevezés már előrevetítette, hogy 
izgalmas, színes lesz a 2014-es rendezvény is. 

Végül 43 csapat állt rajthoz, közük újoncok is, Észtországból, Romá-
niából és a Nyugat-Magyarországi Egyetemről. Pozitív fejleménynek 
tartom, hogy a középmezőny egyre jobban felzárkózik az élbolyhoz, 
ami a műszaki fejlesztések és a megépítés színvonalának növeke-
dését bizonyítja. A hét évvel ezelőtti első versennyel összehasonlítva 
hatalmas a fejlődés! Mostanra már igazán rutinos, ugyanakkor na-
gyon elkötelezett önkéntes rendezőgárdánk van, és az elmúlt évek 
során megtaláltuk azokat a külsős segítőket is, akiknek a munkájá-
ban, teljesítményében megbízhatunk. Remélem, hogy ez a verseny 
lebonyolításán is lemérhető volt. Ezúton is szeretném megköszönni 
minden résztvevőnek, rendezőknek, versenyzőknek, felkészítő ta-
nároknak a részvételt, és a hozzájárulást, ahhoz, hogy ismét egy jó 
versenyt hozhattunk közösen létre. Egyúttal szeretném bejelenteni, 
hogy kicsit a háttérbe vonulok, és a jövőben a verseny műszaki olda-
lára koncentrálok. A szervezés többi területét átadom fiatal kollégá-
imnak, akik már több alkalommal is bizonyították rátermettségüket. 
Sok sikert kívánok nekik, és minden jövőbeni résztvevőnek!

Bolyki Ferenc
Ami szerintem a legjobban megmaradt az idei verseny résztvevő-
inek emlékében az az eső. Tudtuk, hogy jönni fog, a közeledtével 
már percenként kaptuk a tájékoztatást az Országos Meteorológiai 
Szolgálattól. Ennek is része volt abban, hogy a megfelelő pillanat-
ban meg tudtuk hozni a szükséges döntéseket, és tovább folyhatott 
a verseny. A rendezőknek, és közülük is különösen a rajthelyen és 

a pálya mellett szolgálatot teljesítő kollégáknak 
szeretném megköszönni, hogy helytálltak ebben 
a számunkra új helyzetben. Örömmel tapasztal-
tam, hogy légmotort már nagyon tudnak építeni 
a csapatok, itt az ideje, hogy a kormányművel és 
futóművel is többet foglalkozzanak, hiszen a sike-

res versenyzéshez ezek a részegységek is nagyban hozzájárulnak.  
Jövőre igyekszünk még izgalmasabbá tenni a küzdelmet, többek 
között az ügyességi futam átalakításával, látványosabbá tételével. 
Mindenképpen el szeretnénk érni, hogy egy időben több autó legyen 
a pályán, és izgalmas versenyszituációk is kialakuljanak. 

Pekk enikő
Az idei verseny egyik nagy újdonsága volt, hogy 
egy helyett valójában három rendezvényt kel-
lett menedzselni. A fő attrakció, a pneumobilok 
küzdelme mellett ugyanis egy éjszakába nyúló 
nemzetközi vevőtalálkozó, illetve egy nemzetközi 

kereskedői program is zajlott. Az alapos előkészítésnek, illetve az 
összehangolt rendezői munkának köszönhetően mindegyiket sike-
resen lebonyolítottuk. Azt gondolom, hogy az egyik legjobb döntés 
a Szujó Zoltán és Bolyki Feri alkotta páros kommentátori felkérése 
volt, akik örömmel vállalták ezt a megbízást és profi munkájuknak 
köszönhetően a versenyzők és a vendégek számára egyaránt élve-
zetes volt a nap eseményeinek a követése. Szombat délelőtt már 
tudtuk, hogy egyre nagyobb az esély egy kiadós záporra, és némileg 
tartottunk attól, mi lesz, ha ez tényleg be is következik, hiszen ed-
dig még nem volt erre példa, és ez is egy új kihívás volt számunk-
ra. Szerencsére gyors szervezéssel sikerült ”beépíteni” az esőt a 
programba, amitől még izgalmasabbá vált az ügyességi futam. Úgy 
gondolom, hogy ezúttal is sikeresen megbirkóztunk a rendezői, 
házigazdai feladatokkal, és amiért ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a szervezőcsapatnak és önkéntes segítő kollégáinknak.

Fehér Judit
Én a regisztrációs pultban dolgoztam a pénteki 
napon. Az érkező csapatok, újságírók, vendégek 
regisztrálását, eligazítását végeztük, információt 
adtunk a szálláshelyekről, illetve azok eléréséről. 
Emellett gyárlátogatásokat is vezettünk, én két 

csoportot kalauzoltam végig a telephelyünkön, elsősorban termé-
szetesen az üzemcsarnokban. A verseny előkészítésében is részt 
vettem. Fogadtam és kezeltem a pneumobil-építéshez szükséges 
alkatrészekre a csapatoktól érkező megrendeléseket, és egyez-
tettem a gyártástervezőkkel ezek időben történő elkészítéséről. A 
pénteki kvalifikációs futamot övező nyüzsgésen és a jó hangulatú 
esti vacsorán is érződött, hogy jó verseny lesz az idei. Én most vet-
tem részt először a Pneumobil Verseny szervezésében, és nagyon 
tetszett mind az előkészítés, mind pedig maga a verseny, úgyhogy 
szívesen segítek jövőre is. 

rendezői vélemények a versenyről
A szervezők és a rendezők díjazás nélkül dolgoznak a Pneumobil Verseny megszervezésén és lebonyolításán, 
sok-sok munkaórát töltve el az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésével. segítőkészségük mellett a feladat 
különlegessége is vonzza őket.

sze3egr
Öntapadó jegyzet
Fotó csere
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Workshop és gálavacsora üzleti partnereinknek
Az Aventics márkanév, az új cég-
csoport és a magyar vállalat meg-
ismertetésére két gondosan elő-
készített üzleti program is zajlott a 
versennyel párhuzamosan.

Az egyik keretében közép- és kelet-eu-
rópai vevőinket láttuk vendégül – ennek 
csúcspontja a szombat esti gálavacsora 
volt. A másik programot a viszontela-
dóinknak, a termékeinket forgalmazó 
kereskedőknek szerveztük: a Baltikum-
tól az Adria-régióig és Törökországig 
tizennégy országból érkeztek a vendé-
gek, akik egy átfogó információkat nyúj-
tó workshop keretében ismerkedtek az 
Aventics-szel. 
Mint Hegymegi István értékesítési ve-
zetőtől megtudtuk, üzleti partnereink 
nagyon elégedettek voltak a rendezvé-

nyekkel, méltányolták, hogy elismerjük 
a kereskedők növekvő szerepét az ér-
tékesítés dinamizálásában, a volumen 
növelésében, és jelezték, hogy máskor is 
szívesen kapnának friss információkat 
első kézből, a felsővezetéstől, akár egy 
hasonló rendezvény keretében a 2015-
ös Pneumobil Versenyen. Értékesítőink 
komoly eredménynek értékelik azt is, 
hogy a magyarországi kereskedőket si-
került összehozni egy közös megbeszé-
lésre – ilyen kezdeményezésre korábban 
nem volt példa. 
Reméljük, hogy a jövő évi versenyhez 
kapcsolódva ismét szervezhetünk majd 
hasonló partnertalálkozókat. Sőt, az 
sem kizárt, hogy a 2015-ben egyes üzleti 

Miután eldöntöttük, hogy a 
Pneumobil Versenyt magasabb 
szintre emeljük, több mint 200 ven-
déget hívtunk meg Egerbe: üzleti 
partnereinket, disztribútorainkat 
és vevőinket, néhány esetben a 
partnerükkel együtt. Az AVENTICS 
Gálán elegáns környezetben, ünne-
pi hangulatban mutattuk be kelet-
európai üzleti partnereinknek az 
AVENTICS márkát. A vendégeket a 
Hotel Egerben köszöntöttük. Az ün-
nepien megterített asztaloknál ülő 
vendégek számára a második fogás 
után levetítettük az AVENTICS vál-
tozásról szóló imidzsfilmet is, hogy 
megalapozzuk az este hangulatát. 
A cégvezetés képviseletében Dr. 
Thomas Brückner és Dr. Alexander 
Lawrence mondott köszöntőt, majd 
Eger város polgármestere, Habis 
László méltatta a vállalat Eger 
gazdaságában betöltött szerepét. 
Este 10 órától a remek Pesty Party 
Show Band húzta a talpalávalót és 
mindenki hajnalig rophatta a táncot 
a parketten.

Wibke Schwarz

partnereink a számukra legígéretesebb-
nek tűnő csapatok támogatásába is be-
szállnak, így a Pneumobil Verseny aktív 
részeseivé válnak. 
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Bosch gyárakban, erdélyi tájakon

A versenyen nyújtott kimagasló teljesít-
ményük alapján 2014-ben a debrece-
ni Főnix, a budapesti Kakukktojás és a 
Műszakik Pneumobil Team nyert juta-
lomutazást Erdélybe. Hétfőn a csapatok 
első állomása a Kolozsvár mellett két 
hónapja átadott Robert Bosch gyár volt, 
amelyet 2013 elején zöldmezős beruhá-
zás keretei között építettek fel.  Az ala-
pok lerakásától számítva másfél éven 
belül elindult a termelés az autóelekt-
ronikai alkatrészeket gyártó üzemben.  
A gyárlátogatást kolozsvári városnézés 
követte, amely során nem csak a város 
nevezetességeit, például Mátyás király 
szülőházát és lovasszobrát csodálhat-
tuk meg, hanem a kolozsvári egyetem 
pneumobilos hallgatóival és tanáraival is 
találkoztunk. 
Az út programja kedden a tordai sóbá-
nya megtekintésével folytatódott, amely 
nem csak hatalmas méreteivel, hanem 

a bemutatott bányászati eszközökkel és 
a benne kialakított mini-vidámparkkal 
is lenyűgözte a vendégeket. Délután Ma-
rosvásárhelyre utaztunk, ahol egy rövid 
városnézés után a Petru Maior Egyetem 
életébe nyerhettünk bepillantást, vala-
mint egy közös vacsorán vettünk részt a 
hallgatókkal a helybeliek körében is mél-
tán népszerű Laci Csárdában. 
Szerdán a légúti betegségekre is gyógy-
írt jelentő parajdi sóbányába, majd a 
Medve-tóhoz vezetett az utunk, ahol 
megnéztük a felszínen található sókris-
tályokat, valamint a különböző színű és 
kémhatású tavak komplexumát. Az el-
maradhatatlan korondi bevásárlás után 
segesvári városnézés következett, ahol 
a régi óratoronyból az eső ellenére is 
gyönyörű látvány tárult elénk. A napot 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemen zártuk.  Itt az EMTE diákjai 
által épített pneumobilokat is kipróbál-

hatták az ellenfelek, akik azonban a kö-
zös vacsora végén már barátként váltak 
el egymástól. 
Az utolsó napon meglátogattuk a 
Balázsfalván található, és immár három 
egységből álló Bosch Rexroth gyárat is, 
amelyben jelenleg az autóipar számára 
szenzorok és a precíz lineáris megveze-
tést biztosító sínek és sínkocsik előállí-
tása folyik. 
Akik még ébren voltak a hazafelé tartó 
úton, a buszról megcsodálhatták a festői 
szépségű erdélyi tájakat, például a Tordai 
hasadékot és a Királyhágót.
A 2014-es erdélyi tanulmányúton ismét 
sok élménnyel gazdagodott a csapat, 
szakmai és kulturális téren egyaránt. 
Emellett az erdélyi egyetemekkel is sike-
rült szorosabbra fűzni a kapcsolatot, így 
reméljük, hogy jövőre még több csapatot 
láthatunk majd vendégül Egerben.

sóbánya. Medve-tó. erdélyi csorba. Bosch gyárlátogatás. Mátyás király. 
lovasszobor. szakadó eső. Vásárlás korondon. Csapatépítés. Pálinka. Zöty-
kölődés. Nem-alvás. Június 23-26. erdély – Pneumobil tanulmányút 2014
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Gépek az esőben

A csapadék szerencsére nem tett kárt a 
pneumobilokban, ami annak is köszönhe-
tő, hogy a négy évvel ezelőtti versenyen 
a pénteki felvonulást egy óriási zápor 
„támadta meg”, amiben több versenygép 
vezérlése tönkrement, és azóta a csapa-
tok gondosan szigetelik a nedvességre 
érzékeny berendezéseket. A műszaki hiba 
miatti leállás egyébként is egyre ritkábban 
fordul elő, ami azt jelzi, hogy az előző évek 
hibáiból tanulva egyre megbízhatóbb szer-
kezeteket alkotnak a fiatal konstruktőrök. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy újabb or-
szágok, Észtország és Németország 
csapatai erősítették a verseny nem-
zetköziségét, valamint azt is, hogy az 
AVENTICS vevőtalálkozóra érkező üz-
letemberek messzire vitték a verseny jó 
hírét. Szemlátomást nőtt a szurkolók, a 
nézők, illetve a kísérőrendezvényeken 
részt vevő érdeklődők – köztük sok kis-
gyermekes család – száma is. A parkban 
szinte már majális hangulat urlakodott 
egészen az eső megkezdéséig, de ami-

A Pneumobil-történelemben 2014-ben zajlottak először futamok esős idő-
ben. derekasan hullott az égi áldás a verseny helyszínéül szolgáló Érsek-
kertre, ezért a programot is át kellett némileg szervezni: a kísérő rendezvé-
nyeket és a díjátadót a sportcsarnokba költöztették át a rendezők. 

att sem bánkódtunk igazán, hiszen mint 
tudjuk a májusi eső aranyat ér. Ráadásul 
izgalmasabbá, kiélezettebbé tette a lég-
hajtányok küzdelmét is. 
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