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Pályázati kiírás 

Közlekedési témájú alkotó munkára 
Osztálykirándulás a Hungaroringen 

 

A pályázat kiírója:  Hungaroring Sport Zrt. 

 2146. Mogyoród, Hungaroring út 10. 

Adószám: 10603226-2-44 

Cégjegyzékszám: 13-10-040464 

Preambulum 

 

A Hungaroring Sport Zrt. és leányvállalata, a Tanpálya Kft. társadalmi szerepvállalásuk 

keretében kiemelkedő figyelmet fordítanak preventív oktatási tevékenységére. A 

komplex balesetmegelőzési gyakorlati ismeretek sokat tehetnek a gyermekek 

biztonságáért; így a cégcsoport saját fejlesztésű közlekedésbiztonsági edukációs 

programot hívott életre „Miniring” név alatt.  

A 2011 óta sikeresen működő Miniring tapasztalatorientált, interaktív módszerrel tanít. 

Táborok, illetve foglalkozások alkalmával a gyerekek képzett közlekedés-pedagógus 

segítségével sajátítják el játékosan a közlekedés alapjait. Tekintettel arra, hogy a 

különböző korcsoportok más más-más módszertannal ösztönözhetők, így külön kihívás, 

hogy a lehető legtöbb gyerekhez eljussanak a program keretében megszerezhető 

ismeretek. 

 

Pályázat címe: KIRÁNDULÁS A RINGEN! 

 

Pályázat tárgya: 

A Hungaroring Sport Zrt. biztonságos közlekedésre nevelési pályázatot hirdet általános 

iskolások részére, amellyel egy osztálykirándulást nyerhetnek utazással és étkezéssel 

együtt a Hungaroringre. 
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A pályázat célja: 

A Miniring program és egyben a pályázat fő célja is, a diákok önálló, biztonságos 

közlekedésre nevelése, a tanórán kívüli ismeretszerzés, az „ITT” és „MOST” 

élménynyújtásával. 

 

Szükségszerű, hogy nagy hangsúlyt fordítsunk a közlekedés nevelésre, hiszen a 

közlekedésben elkövetett emberi mulasztások, illetve hibák nagy része a nevelés során 

csökkenthetők. 

 

Fontos, … 

…hogy minél nagyobb biztonságban érjék el úti céljukat, 

…hogy a forgalom teljes jogú résztvevőivé válhassanak 

...hogy vészhelyzet esetén gyorsan és határozottan tudjanak dönteni 

…hogy ismerjék a segítség nyújtás módját baleset esetén. 

 

Az interaktív programjaink során a csoportok elméleti és gyakorlati foglalkozásokon 

fejleszthetik a már megszerzett közlekedési ismereteiket. Életkoruknak megfelelően 

bővítjük tudásukat a gyalogos és kerékpáros közlekedés témakörében, ebbe építve a 

környezettudatos ismereteket. Alakítjuk és fejlesztjük az életkornak megfelelő 

közlekedéshez szükséges képességeket és készségeket. 

 

Groupama Tanpálya és a Miniring program bemutatása: 

A Tanpálya 1998. óta Magyarország egyik legmodernebb vezetéstechnikai 

létesítménye a Hungaroring exkluzív környezetében. A vezetők az erre kialakított 

csúszós pályákon a közúti forgalom veszélyeztetése nélkül, instruktori irányítással 

fejleszthetik vezetői tudásukat, akik a tréningen vészhelyzetek elkerülését, közlekedési 

szituációkat gyakorolnak.  

 

A Tanpálya nem csupán a jogosítvánnyal rendelkező felnőttekkel foglalkozik, hanem 

Miniring programra jelentkező gyermekcsoportokkal is. Az óvodás és iskolás gyermekek 

differenciált módon, komplex formában jutnak alapvető közlekedési ismeretekhez az 

interaktív közlekedési órákon, a nyári táborokon és az osztálykirándulásokon. A 

megszerzett tudásanyagot a Tanpályán felépített közlekedési-parkban gyakorolhatják a 

gyerekek.  
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Kik vehetnek részt a pályázaton: 

Minden Pest megyei feladatellátási hellyel rendelkező köznevelési intézmény (iskola). 

Korcsoportok: 

I. 1.- 4. osztályos tanulók 

II. 5.- 8. osztályos tanulók 

 

A pályázati munka tartalma: 

Tartalmi követelmények: 

Egy 4 kockából álló képregény alkotása, amely a gyalogos és kerékpáros 

közlekedéshez kapcsolódóan az alábbi témák valamelyikét dolgozza fel. 

 

1. Közlekedési baleset 

Mit kellett volna tenned, hogy elkerüld a balesetet? 

Láttál- e már olyan balesetet, amit te így előztél volna meg? 

 

2. Közlekedési vészhelyzet 

Emlékszel olyan esetre, amikor vészhelyzetbe kerültél?  

Hogy oldottad meg? 

VAGY: Képzelj el egy vészhelyzetet! Hogyan tudnád megoldani? 

 

I. korcsoport: 1.-4. osztály 

A pályázat mellé kérjük, hogy a pedagógus írásban indokolja meg a tartalom 

kiválasztását, ossza meg velünk a képregény elkészítésének kulisszatitkait (maximum 

két A/4-es oldalban). A képkockákhoz tartozó szöveget a rajzon szövegbuborékban kell 

elhelyezni, és a 2. számú mellékletet kell kitölteni. 

 

Formai követelmények: 

- szabadon választott technikával kell elkészíteni (pl.: ceruza, zsírkréta, filctoll stb.) 
- az alkotásokat 4 db A/4-es üres filmkockákra, fekvő formátumban kell tervezni  

1. számú melléklet 
- a képregénykockák számozását a bal felső sarokba kell írni 
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II. korcsoport: 5.-8. osztály 

A pályázat mellé kérjük, hogy a pedagógus írásban indokolja meg a tartalom 

kiválasztását, ossza meg velünk a képregény elkészítésének kulisszatitkait (maximum 

két A/4-es oldalban). 

a. A fényképekből álló képkockákhoz tartozó feliratokat szövegbuborékban kell 

elhelyezni, és a 2. számú mellékletet kell kitölteni.  

b. A videó formátumból álló képkockákhoz csak a 2. számú mellékletbe kell írni a 

szöveget. 

Formai követelmények:  

- digitálisan készített alkotásokat kérünk 

- a képkockák lehetnek fényképek és/vagy maximum 3 mp hosszúságú hang 

nélküli videó klippek, ezek saját készítésűek legyenek 

- Méret / formátum: 

• A 4 kép összmérete: 1920x1080 pixel 

• maximum 3mp videó / doboz 

• 4 kép vagy videó kocka egymás mellé rendezve 4 „dobozba” az alábbi 

módon 

 

Elrendezési forma: 
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A pályázat benyújtása:  

Pályázat tartalma: 

- pályázati munka és a hozzá tartozó mellékletek 

- helyi közlekedésre nevelési program 

- hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap 

Benyújtásának módja: 

I. korcsoport: 1.-4. osztály 

A pályázathoz szükséges dokumentumokat és a pályázati 

anyagot elektronikus és postai úton is kérjük eljuttatni. 

II. korcsoport: 5.-8. osztály 

A 4 kockából álló fényképes, illetve videó formátumú képregényt 

csak elektronikusan, viszont a pályázathoz szükséges 

dokumentumokat kérjük elektronikus és postai úton is eljuttatni. 

Elektronikus úton: 

A pályázati anyag a www.miniring.hu oldalra tölthető fel. 

 

Postai úton: 

Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. 

Gulyás Anikó részére 

2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. 

A borítékra kérjük, írják rá: 

 „KIRÁNDULÁS A RINGEN”pályázat,  

a feladó köznevelési intézmény pontos adatait, (iskola nevét, az iskola címét és az 

osztályt). 

 

 

 

Határidők: 

Regisztrálás: 2018. február 12.- március 9. 

Pályázatfeltöltés: 2018. február 22.- március 9. 

Mindkettő a www.miniring.hu oldalon végezhető el! 
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A pályázatok elbírálása:  

A pályázatokat egy 7 fős zsűri bírálja el.  

Zsűrit egy közismert személy, a Hungaroring Sport Zrt. Tanpálya Kft., Országos 

Rendőr-főkapitányság – Országos Baleset-megelőzési Bizottsága, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, Közlekedéstudományi Intézet képviselői alkotják. 

Az elérhető maximális pontszám 60 pont, amely két részből tevődik össze: 

I. 45 pont a zsűri értékelése alapján 

II. 15 pont a www.miniring.hu oldalon kapott szavazatok alapján szerezhető 

 

A zsűri az alábbi szempontok alapján fogja a pályázati munkákat pontozni: 

Objektív elemek: 

1. Tartalmi követelmény szempontok: adható maximális pontszám: 15 pont 

1.1 Témaválasztás: max.5 pont 

1.2  Megvalósítás: max.10 pont 

- kivitelezés 

- kreativitás 

- élezhető nyelvezet (minimális száraz közlekedési szakszöveg) 

- közlekedés biztonsági szempontok aktualitása 

 

2. Formai követelmény szempontok: adható maximális pontszám: 10 pont 

3. Megfelel-e az életkori sajátosságoknak: adható maximális pontszám: 10 pont 

Szubjektív elemek: 

4. Összbenyomás maximum 10 pont 

 

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind az objektív, mind a szubjektív 

elemek esetén a Pályázó által szerzett pontszám a zsűri megítélésétől függ. 

A Pályázó a szerzett pontszámmal kapcsolatban a zsűrivel vagy a szervezővel szemben 

semmilyen kifogással nem léphet fel. 
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A weboldalra feltöltött pályázati munkákra 2018. március 12.- március 18. között lehet 

szavazni, egy IP címről csak egyszer. 

- a 10. szavazat elérésekor 5 pont kerül jóváírásra 

- az 50. szavazat elérésekor újabb 5 pont kerül jóváírásra 

- az 50. szavazat felett minden 10 szavazat újabb 1 plusz pontot ér, 

de a maximum elérhető pontok száma a szavazatok gyűjtésével 15 pont 

Részpontszámokat a felsoroltakon kívül nem adunk. 

Pont egyenlőség esetén a zsűri dönt. 

 

Miért érdemes pályázni? 

A pályázaton az elért pontszámok alapján csak 35 osztálynak lesz lehetősége 

megnyerni a Hungaroringre egy osztálykirándulás programot utazással és étkezéssel 

együtt.  

Olyan élményekkel teli programot kapnak a diákok, ami játszva tanít az alapvető 

közlekedési ismeretekre. 

Ez a program alkalmat biztosít egy komplex tanórán kívüli ismeretszerzésre, amely sok 

lehetőséget nyújt a száraznak tűnő közlekedés témakör feldolgozására. 

Ezzel a projekttel a fentieken túl szeretnénk segítséget nyújtani a pedagógusoknak a 

mindennapos oktató-nevelő munkájukhoz. 
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Program terv:  

A programok korcsoportra differenciáltan kerülnek megvalósításra. 

09:30 Diákok érkezése a Hungaroring főbejáratához 

10:00-12:30 Programok a Groupama Tanpályán: 

 

Közlekedési parkban: 

- A pálya bejárása gyalogosan, a közlekedési táblák és 
forgalmi helyzetek közös megbeszélésével. 
 

- A közlekedés gyakorlása az alsósoknak szabályossági és 
ügyességi feladatokkal gyalogosan, kerékpárral, 
elektromos autóval. 

- A közlekedés gyakorlása a felsősöknek szabályossági és 
ügyességi feladatokkal a kerékpáron kívül egy speciális 
kormányzást igénylő három kerekű kerékpárral. 
 

- A veszélyforrások felismerése és elhárítása játékos 
formában közlekedés közben. 
 

- Távolság - sebesség becslés vészfékezéssel, kanyarodás 

szabályainak gyakorlása kerékpárral 

 

- „Mit teszel, mielőtt nyeregbe ülnél?” 

Kerékpár kötelező felszerelései, illetve a kerékpáros 

védőfelszerelés helyes használata. 

 

- Aktivitás a „Látni és látszani” témához 

 

Vezetéstechnikai pályán: 

- A futás sebességének mérése egy szenzor előtt. 
 

- Távolságbecslés, tippeléssel. Milyen messze van a cél? 
 

- Közlekedési veszélyhelyzet demonstrálása, amely során 

megtapasztalják, hogy milyen egy sodródó járműben 

utazni. Hogyan kell biztonságosan ülni mindeközben. 
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Off- Road Centrumban: 

- Autózás egy felkészített terepjáróval az erdőben kialakított 

17 km-es erdei úthálózaton. 

 

- Miniring extra 

Alsósoknak 

Bátorságpróba, a láthatóság élményszerű demonstrálása 

az Off-Road erdei földalatti „zsákutcában”. 

Felsősöknek 

-  Szituációs feladatok preventív jellegű, alkoholos 

befolyásoltságot és módosult tudatállapotot imitáló 

szemüvegben. Mikro csoportban illetve egyénileg 

12:30-13:00 Ebéd a Hungaroring éttermében 

13:00- 14:00 Hungaroring program: 

- Hungaroring bejárása 

- Versenyirányítás- versenypálya „szíve” 

- Séta a F1 versenyzők szoborparkjában 

 

„Játssz, tanulj, szerezz élményeket és érezd magad nagyon jól!” 

•  
* A program módosításának és a program lemondásának jogát a Szervező fenntartja. Jelen pályázati 

kiírás nem teremt kötelezettséget a Szervező oldalán a programok megtartására.  

**A pályázat kiterjed az osztálykirándulás helyszínére történő utazás és az ebéd költségeire. 
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Időpontra jelentkezés: 

Az eredményhirdetést követően, a www.miniring.hu oldalon lehet a pontos időpontra 

történő regisztrációt megtenni. 

Az időpontok  

2018. április 2.- június 8. között, meghatározott napokon kerülnek meghirdetésre. 

 

Általános pályázati feltételek: 

• Kérjük az iskola vagy az osztály közlekedésre nevelési programját maximum  

1 oldalban bemutatni és 1-2 fényképet mellékelni.  

Amennyiben az intézményben nincs ilyen program, akkor mellékeljenek egy 

megvalósítható tervet. 

• A pályázás előzetes elektronikus regisztrációhoz kötött, amely a www.miniring.hu 

oldalon a található. 

• Egy osztály kizárólag egy pályamunkát nyújthat be. 

• A pályázó elfogadja, hogy a benyújtott pályamunkát a Groupama Tanpálya a 

későbbiekben reklámcélokra felhasználhatja.  

• A Pályázó véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja, hogy a 

pályázat és a program során a gyermekről fotó és videó felvétel (a továbbiakban: 

Felvétel) készüljön. Egyidejűleg kijelenti, hogy a Felvételekkel kapcsolatos 

valamennyi jogosultságáról lemond és tudomásul veszi, hogy azokkal 

kapcsolatban, a későbbiekben Tanpálya felé semmilyen igénnyel, követeléssel 

nem élhet. 

• A tartalmi és/vagy formai követelményeknek nem megfelelő, illetve a hibásan, 

hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal ellátott és a határidő után 

beérkezett jelentkezések érvénytelennek minősülnek. 

• Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

• Az adatok valóságtartalmát a Groupama Tanpálya ellenőrizheti. 
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Csoportok létszáma, kísérők: 

- A csoportok létszáma: egy osztály  

- A gyermekek száma után a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő 

számú felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani, aki köteles folyamatosan 

együttműködni a program vezetőivel. A programban résztvevő gyerekekért 

való felelősség a kísérőket terheli, kivéve a szervező igazolt mulasztására 

visszavezethető eseteket. 

 

Egyéb információk: 

 

• A mellékletet a regisztrációt követően a www.miniring.hu oldalról lehet letölteni. 

• Csak a regisztrációt követően érhető el a rajzhoz és videóhoz szükséges 

technikai segítség. 

• A nyertes pályázókat a határidő lezárását követő 2 héten belül hivatalosan 

értesítjük e-mailben és megkezdjük az egyeztetést a kapcsolattartó személlyel 

telefonon is. 

• További információk a miniring@tanpalya.hu email címen. 
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