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Magyarországon  
a világranglista top 10 csapata
A Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület tagjai és a közel 150 fős műszaki stáb második 
alkalommal szervezi meg Formula Student East néven a kelet-európai régió meghatározó konstrukciós versenyét, 
amelyre 2017-ben új helyszínen, az örkényi Euroring versenypályán kerül sor.

A versenysorozatot a tengerentúlon azzal a szándékkal hozták létre, hogy a mérnöki és gazdasági 
tanulmányokat folytató diákok közösen konstruáljanak egy olyan formula versenyautót, amelyet nem csupán 
megépítenek, de a piaci bevezetésére vonatkozó koncepcióját is elkészítik. Egy ilyen életszerű projekt egész éves 
munkát, kitartást, innovatív hozzáállást, elméleti és gyakorlatorientált felkészülést követel a csapatok tagjaitól.
A Formula Student tehát kipróbált, agilis szakembereket nevel, ebből pedig a mozgalmat támogató 
iparvállalatok is profitálnak.

Az idei évben 13 nemzet csapata mérkőzik meg egymással: az európai országok (Németország, Svájc, Hollandia, 
Észtország, Finnország, Oroszország, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Spanyolország) mellett Törökországból és 
az Egyesült Államokból is érkeznek mérnökhallgatók. A magyar csapatok közül az Arrabona Racing Team, a BME 
Formula Racing Team és a KEFO Motorsport indul az idei FS Easten. 

A  világranglista vezető csapatai idén a német verseny mellett az FS East-en mérik össze tudásukat. Ez azért is nagyon fontos, 
mert a rendezvény nem titkolt szándéka, hogy a kelet- európai versenyek közül ne csak műszaki színvonalában, hanem 
volumenében és rangjában is kiemelkedjen. A szervezők ennek az erős mezőnynek a felmutatásával egyedülálló lehetőséget 
teremtenek a régió csapatai számára, hogy a legjobbakkal megmérkőzhessenek meg.

A négynapos verseny első két napján az úgynevezett statikus versenyszámokra kerül sor, ahol nemcsak a műszaki 
tartalom, hanem a költségvetés és a újszerű konstrukciós megoldások is számítanak. A csapatok teljesítményét a 
nemzetközi autóipari nagyvállalatok által delegált műszaki és gazdasági szakemberek értékelik. A második két nap a 
dinamikus versenyszámoké, itt a versenyautók már a pályán is megmérettetnek. Ezek közül a leglátványosabb a 22 
kilométeres endurance futam, amely nemcsak az autók állóképességét teszi próbára, de az elért időeredményre és a 
tüzelőanyag-, vagy energiafelhasználás-takarékosságra is jelentős hangsúlyt helyez.

A Formula Student East-et azok a volt mérnökhallgatók hívták életre, akik korábban versenyzőként és szervezőként 
is kipróbálták magukat a Formula Student világában, így közel egy évtizedes tapasztalattal és nemzetközi 
kapcsolatokkal bírnak a szervezés és a lebonyolítás terén. A Formula Student mozgalom nemzetközi szervezete, 
az SAE irányelveinek megfelelően meghirdetett és lebonyolított verseny elsődleges célja az FS-világ valódi 
szellemiségének terjesztése.

Ebben a szervező Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület is jelentős szerepet vállal, amely 2010-
es alapításától kezdve küldetésének tekinti, hogy a jelen mérnökgenerációját segítse abban, hogy a jövő kiváló 
szakembereivé válhassanak.
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A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓJA AZ AUDI HUNGARIA ZRT.
A verseny rangját jelzi, hogy a világ legnagyobb motorgyára kiállítási standdal lesz jelen az eseményen, ahol az 
Audi munkatársai számos szakmai kihívással és egyéb aktivitásokkal várják a résztvevőket. A pénteki napon az 
Audi Hungária vendégeként Keszthelyi Vivien, a világ egyik legfiatalabb női gyorsasági autóversenyzője várja az 
érdeklődőket és a hódolók hadát…

FS ALUMNI WORLD SUMMIT | 2017. július 19. | 0. nap (zártkörű rendezvény)
Az idei évben először tesznek kísérletet a szervezők egy alumni találkozó megrendezésére. Az Alumni World 
Summit célja, hogy az FS-ben rejlő kihívásokat, az autóipari innovációk által a mozgalom számára kínált 
lehetőségeket megvitassák, illetve, hogy megosszák egymással tapasztalataikat arról, hogyan befolyásolta 
karrierjüket az FS-részvétel. Az AWS vendége lesz Kling Sándor, a Red Bull Racing versenymérnöke, aki korábban 
a BME Formula Racing Team tagja volt. Sanyival a rendezvény első két napján a résztvevők is személyesen 
találkozhatnak.

FS EAST CHARITY
Az FS versenysorozatban hagyománynak számít a versenyzők között a csapatpólók elcserélése, egy-egy 
kiemelkedő csapat egyenpólójának megszerzése pedig komoly relikviát jelent. A szervezők megkérték a 
résztvevőket, hogy néhány értékes darab felajánlásával és értékesítésével járuljanak hozzá a hallássérült diákok 
oktatásáért felelős budapesti és szegedi intézmények támogatásához.

2018 | NAGY DOBÁSRA KÉSZÜL AZ FS EAST
A szakmai és szervezési sikereknek köszönhetően a Formula Student Eastet a mozgalom nemzetközi szervezete 
is elismeri és támogatja abban a törekvésében, hogy a kelet-európai régió kiemelkedő versenyévé váljon. 
Ebben a folyamatos technológia fejlődésnek és az autóipari innovációk integrálásának jelentős szerepe van. 
Az autonóm közlekedés fejlesztésének beemelése a verseny - és így a mozgalom programjába - egy olyan 
előremutató, innovatív elem lesz, amely karakteresen fogja átalakítani a versenysorozat profilját.

A rendezvény részletes programja elérhető a honlapon: fseast.eu/about-fs-east/
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