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A BIZTONSÁG NEM 
LEHET SZERENCSE 
KÉRDÉSE!

A közlekedés három fő eleme a jármű, a vezető 

és az egészet keretbe foglaló szabályrendszer, 

a KRESZ. Manapság a technika fe j lődésével ,  a 

modern felszerel tségnek köszönhetően járműveink 

egyre biztonságosabbak, ám nem szabad f igyelmen 

kívül  hagynunk az emberi  tényezőt.  A közlekedés 

leggyengébb láncszeme ugyanis maga a sofőr,  s 

i t t  jön képbe a mi fe le lősségünk. Tréningjeinken 

összehangol juk a jármű, a vezető és a közlekedés 

szabályrendszerének hármasát,  s fe lkészí t jük a 

résztvevőket a közút i  vészhelyzetekre.  Ezzel  is 

szeretnénk hozzájárulni  az Európai  Uniós i rányelvek 

k i tűzött  cél ja ihoz,  hogy a közút i  baleset i  halálozás 

2050-re nul lára csökkenjen. Évente több mint  t ízezren 

pal lérozódnak Tanpályánkon.
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BARABÁS JUDIT
CÉGVEZETŐ
Vezetőként nem a cél  e léréséért  vagy felelős,  hanem az emberekért ,  akik fe le lősek 

a cél  e léréséért .  Az i t t  e l tö l töt t  t izenöt évem alat t  a legfontosabb tapasztalatom, 

hogy a Tanpálya s ikere a csapatmunka  erejében rej l ik .

A JÖVŐ BIZTONSÁGÁÉRT

Tradíció, tapasztalat és innováció – erre a három alapvető érték-

re épít a Tanpálya, hazánk első vezetéstechnikai centruma, amely 

1998-ban nyitotta meg kapuit a Hungaroring területén. Egyik legfon-

tosabb feladatunknak tekintjük, hogy a közúton közlekedők nap, mint 

nap épségben érjék el úti céljukat, s ennek érdekében folyamatosan 

fejlesztjük képzéseinket és infrastruktúránkat.

Évente több mint tízezer járművezető vesz részt vállalati tréningjeinken 

és rendezvényeinken, de ugyanolyan fontos számunkra az egyéni ve-

zetéstechnikai képzések népszerűsítése is. Azt szoktuk mondani, ha 

csak egy ember életét sikerül megóvni azzal, hogy felhívjuk a figyelmet 

a csúszós utak, a kopott abroncsok, a technikailag elhanyagolt autók 

veszélyeire, már megérte. Tapasztalt instruktoraink segítségével a tré-

ningjeink résztvevői megtanulják, miként védhetik ki a veszélyes hely-

zeteket a közúton, hogyan reagáljanak tudatos magabiztossággal 

egy-egy váratlan helyzetben. 

Kiemelt missziónk, hogy a családoknak és az iskoláknak is partnerei 

legyünk a preventív baleset-megelőzési projektekben. Osztálykirán-

dulásokon, Miniring nyári táboraink során ismertetjük meg őket a he-

lyes közlekedési szabályokkal és kultúrával. Amellett, hogy a gyere-

KŐRÖS ANDRÁS
VEZETŐ INSTRUKTOR
Hiánypót ló és olykor bizony életmentő tudáshoz  segít jük hozzá a vezetőket. 

Látni ,  ahogy fej lődnek és tudatosodik bennük a téma je lentősége. Ezért  dolgozom 

immár t izenégy éve, s vezetem ugyanebben a szel lemben ál landó instruktorokból 

á l ló csapatunkat.

MICHELISZ NORBERT
AUTÓVERSENYZŐ
Hét éve dolgozom a Tanpálya csapatával  azért ,  hogy az üzenetet  e l jut tassuk a f ia -

ta lokhoz: a közút nem versenypálya .

Fontos,  hogy megértsék,  ne vál la l janak fölösleges kockázatot  és tanul ják meg ke -

zelni  autójukat egy várat lanul  k ia lakuló vészhelyzetben is.

kek játékosan tanulnak, az sem elhanyagolható, hogy megszeressék a 

Hungaroringet és a Tanpályát, és jó hírünket vigyék.

Szorosan együttműködünk olyan partnercégekkel, szakmai szer-

vezetekkel és állami intézményekkel, amelyekkel közös értékünk az 

ilyen irányú társadalmi szerepvállalás.

A lenyűgöző környezet – az, hogy mindez az ország legnagyobb sza-

badtéri sportlétesítményének kapuin belül zajlik – pedig csak plusz 

adalék, ami miatt érdemes minket választani, hiszen megvan annak 

a varázsa, hogy tréningjeink résztvevői hazánk Formula–1-es ver-

senypályájának területén fejleszthetik vezetési tudásukat. Ügyfeleink 

visszajelzései alapján szolgáltatásaink minden korosztálynak exkluzív 

élményt és azonnal hasznosítható gyakorlati tudást biztosítanak. 

Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt években képesek 

voltunk folyamatosan megújulni, s ezáltal szervezeti 

szinten és működésben is megfelelni minden olyan 

kihívásnak, amelyet a XXI. század támaszt felénk.  

A Tanpálya küldetése, hogy mindig egy lépéssel a 

jövő előtt járjon – csatlakozzon hozzánk ebben 

a különleges utazásban!

Sok szeretettel várjuk Önt, munkatársait és kedves családját is a Tanpályán! 
Gazsi  Júl ia
Ügyvezető
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1998 Megny i to t tunk !

A modern kiszolgáló épület komfortos bázist biztosít tréningjeink résztvevői számára, akik korszerű technikával felszerelt előadó-ter-
meinkben sajátíthatják el az elméleti tudást, rendezvénytermünkben pedig workshopok megtartására is lehetőség nyílik. 

2002 Új  épü le te t  ava t tunk

A legkisebbek is birtokba vehették Tanpályánkat, ahol azóta is családbarát programokkal várjuk az érdeklődőket.
2005 Átadtuk  a  KRESZ-Parko t

Túl az aszfal tos területeken a természetes terep-akadályokkal  tűzdel t ,  lé legzetelál l í tóan gyönyörű,  30 hektáros erdőnkben 
több, mint  20 k i lométeres off - road utakon gyakorolhatnak a terepjárózás szerelmesei . 

A közeledésért  fe le lős minisztér iumi program támogatásával  széles körben is ismert té vál t  a gyerekeket és f iatalokat meg -
célzó prevenciós baleset-megelőzési  programunk.

Magyarország első 
vezetéstechnikai 
centruma

Tulajdonosi  joggyakorló: 
Hungaroring Sport  Zrt . 

Vezetéstechnikai  tréningek 
a vállalat i  szektor és a 
magánszemélyek részére

Nyereséges működés 
a kezdetektől

Szervezeti  átalakítás 
az elmúlt  nyolc évben, 
hatékony,  működést 
támogató rendszerek 
bevezetése

Folyamatosan bővülő 
termékpaletta

A legmodernebb ISO 
minőségbiztosítási  szabvány 
rendszerszintű alkalmazása

Innovatív 
nemzetközi  és hazai 
közlekedésbiztonsági 
K+F projektek2012

2011

Új ragondo l tuk  az  Off -Road Cent rumot

É le t re  h ív tuk  a  Min i r inge t

A két keréken közlekedők számára is k ia lakí tot tuk komplex t réningpalet tánkat.

Megnyi tot t  onl ine webáruházunk a Hungaror ingShop.

2013

2016

Ura lom a  motorom:  Motoros  Akadémia

Fe j lesz te t tük  on l ine  é r tékes í tésünket 

2018 20 ÉV TAPASZTALAT,  AMELYRE ÉRDEMES A JÖVŐT ÉPÍTENI

A nyi táskor Gerhard Berger nevét v iselő Vezetéstechnikai  Centrum hazánkban elsőként út törő szerepet vál la l t  a közút i  köz -
lekedés biztonságának javí tásában.  

TÖRTÉNETÜNK06

MÉRFÖLDKÖVEK A TANPÁLYA BEMUTATÁSA



Forrás:  Tanpálya stat iszt ikai  adatai  2018- ig

AMIRE BÜSZKÉK 
VAGYUNK

4,07 MILLIÁRD FT
 ÁRBEVÉ TEL

20 év alatt

900 VÁLLALATI
RENDEZVÉNY
20 év alatt

30 000 
GYERMEK 
ÉS F IATAL
a Minir ing programban

100 000 ÜGYFÉL
 1998 ÓTA

9 9 %  A J Á N L A N Á  A  T R É N I N G E T

50 MUNKAVÁLLALÓ
instruktor, pedagógus

7 500 
TRÉNING
20 év alatt

TÉNYEK08

STRATÉGIÁNK  
A MINŐSÉG

Legfontosabb stratégiánk, hogy minőségi szolgáltatást 

nyújtsunk, és a tréningeken résztvevők visszajelzéseit is 

figyelembe véve ügyfélbarátabbá tegyük szolgáltatásainkat.

Ennek érdekében 2005 óta minőségbiztosí tási  rendszer 

szer int  végezzük a munkánkat,  á l landóan szem előt t 

tar tva a vevői  igényeket.

Folyamatosan fej leszt jük termékeinket,  képezzük 

szakembereinket,  akiknek innovatív szemléletére bátran 

építhetünk.
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AZ ELSŐ 
LÉPÉSEK

„A balesetek 90%-a a járművezető hibája miatt 

következik be. 

A Tanpálya egykor i  tu la jdonosai ,  FRANK Tamás  (†) 

és GERSTL Péter  (†)  a k i lencvenes évek közepén 

fel ismerték a vezetéstechnikai  képzések je lentőségét.  Az 

is egyértelmű vol t  számukra, hogy a Hungaror ing adjon 

ot thont az egyedülál ló kezdeményezésnek. Az öt letet  tet t 

követte,  így kezdődött  e l  egy modern vezetéstechnikai 

centrum tervezése osztrák minta alapján, 1996-ban.

1998. augusztus 14-én Bernie Ecclestone és Gerhard 

Berger a nemzet i  színű szalagot átvágva megnyi tot ta a 

Tanpályát a közút i  autósok előt t . ”

-  Nádasdi  János, a Tanpálya első ügyvezető igazgatója

KEZDETEK10 TANPÁLYA 11
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SZEMÉLYAUTÓS 
TRÉNINGEK

„Precizitás, profi  kiszolgálás. Ez az a két  fő 

momentum, amelyet a Groupama Tanpálya vendégei 

k iemelnek, amikor arról  kérdezik őket,  hogy érezték 

magukat az impozáns környezetben, a Hungaror ingen 

található létesí tményben. Legtöbbször azt  is 

hozzáteszik,  hogy remekül  szórakoztak,  miközben nagy 

lépést tet tek a biztonságosabb közlekedés felé.”

-  ZEISS Hungary
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TEHERGÉPJÁRMŰ
TRÉNING

„Társaságunk 2013 óta vesz részt  vezetéstechnikai 

t réningeken. Az első évben 7,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeg felet t i  tehergépjárművekkel ,  60 

fővel ,  majd a következő évtől  3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeg alat t i  gépjárművekkel  is  részt 

vet tünk a képzéseken 250-250 fővel  évente.  Azért 

tar tot tuk fontosnak, mert  a megcsúszó tömeget – 

személygépjármű és tehergépjármű viszonylatában 

egyaránt – igen nehéz baleset elkerülésével  kordában 

tartani . ”

-  Magyar Közút Zrt .
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AUTÓBUSZOS 
TRÉNING

„Társaságunk a GKI-tanfolyamok 2008-as bevezetése 

előt t  is  k iemelten fontosnak tartot ta a biztonságos 

járművezetést .  A vezetéstechnikai  t réningeket 1998-

tól  az újonnan megnyí l t ,  a Hungaror ing területén 

működő Vezetéstechnikai  Centrumban tartot ták meg. 

Az időközben kötelezően előír t  GKI- tanfolyamok ezen a 

koncepción nem vál toztat tak,  tökéletesen i l leszkednek 

Társaságunk minőségpol i t ikájába.”

-  BKV Zrt .
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OFF-ROAD
CENTRUM

„A Siemens Zrt.  fontosnak tart ja, hogy kol légái minden 

időjárási körülmények között és szinte bármely 

terepen biztonságosan vezessék a gépjárműveiket, így 

munkatársaink rendszeresen vesznek részt a Groupama 

Tanpálya speciál is defenzív tréningjén. Az off-road 

tréning vi lágszinten is egyedülál lónak mondható, 

hiszen a pálya komplex kialakításának köszönhetően 

a terepvezetés minden elemét elsajátíthatják, 

gyakorolhatják kol légáink.”

- Siemens Zrt.
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MOTOROS  
AKADÉMIA

„Életemben először vol tam a Hungaror ingen, de már 

most elmondhatom, hogy annyi  technikai  ismeretre 

tet tem szert ,  mint  eddig még sosem. Külön köszönet az 

instruktornak, aki  nagyon f igyel t  mindannyiunkra.  Ezzel 

számomra nincs vége, sőt  csak most kezdődik.”

-  motoros t réning résztvevő
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TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Tanpálya társadalmi fe le lőségvál la lása a társaság 

szervezet i  kul túrájába beépülő és a tevékenység 

egészét átható szemléletmód. Preventív tevékenységünk 

legfontosabb célcsoport ját  a gyermekek je lent ik. 

Zászlónkra tűztük,  hogy a f iatalok a lehető 

legbiztonságosabb körülmények között  jussanak 

haza például  az iskolából ,  hogy t isztában legyenek 

a közlekedés alapszabályaival ,  et iket t jével .  Ez a 

„küldetés” mindig is nagyon fontos vol t  a Hungaror ing és 

a Tanpálya számára egyaránt.
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FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS

2008-ban elsőként dolgoztuk ki az üzemanyag-

megtakarítás célú, környezettudatos ECO tréningjeinket.

2015-ben a Nissan Sales CEE Kf t . -ve l  együt tműködve 

e lekt romos v i l lámtö l tő  á l lomást  he lyeztünk e l 

a  Tanpályán.  Terve ink közöt t  szerepel ,  hogy a 

környezetbarát ,  e lekt romos autóknak is  tar tunk majd 

vezetéstechnika i  t rén inget ,  hogy a ba leset -megelőzést 

ebben a ma még szűk,  de egyre növekvő szegmensben 

is  támogatn i  tud juk.



KÖSZÖNJÜK AZ ELMÚLT KÉT 

ÉVTIZEDES EGYÜTTMŰKÖDÉST 

PARTNEREINKNEK, 

TÁMOGATÓINKNAK, 

MUNKATÁRSAINKNAK  

ÉS MINDEN KÖZREMŰKÖDŐNEK!

G R O U P A M A  T A N P Á L Y A



2146, Mogyoród
Hungaroring út 10.

+ 36 28 441 951

ertekesites@tanpalya.hu

www.tanpalya.hu www.hungaroring.hu www.uralomamotorom.hu www.miniring.huwww.terepenvezetek.hu

Kapcso la t

www.tanpalya.hu
www.hungaroringshop.hu

HUNGARORING

OFF ROAD CENTRUM
SPORT Zrt.


