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MINIRING – LEGYEN 
BIZTONSÁGBAN A JÖVŐ!

PROGRAM
PALETTA

A Minir ing program a gyermekek biztonságos 

közlekedését célozza, fe lkészí t i  őket arra,  hogy minél 

hamarabb készen ál l janak az önál ló közlekedésre, 

hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között 

jussanak haza például  az iskolából .  Ez egy küldetés,  s 

ezt  a küldetést  a Hungaror ing Sport  Zrt .  és a Groupama 

Tanpálya már évekkel  ezelőt t  zászlajára tűzte. 

Vezetéstechnikai 
pálya

 Közlekedési  Park

Minir ing oktatóhelyiség

Hungaroring kul isszái

Erdei  Off-  Road pálya
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BEMUTATKOZÁS04 GONDOLATOK 05

BARABÁS JUDIT
CÉGVEZETŐ,  Groupama Tanpá lya
A felnőttek képzése mel let t ,  k iemelt  je lentőséggel  bír  a gyermekek biztonságos 

közlekedésre nevelése a különböző korosztályok részére k idolgozott  Minir ing prog -

ramon keresztül ,  amely temat ikus és élményprogramokat egyaránt tar ta lmaz.

A JÖVŐ BIZTONSÁGÁÉRT

A Hungaroring területén működő Groupama Tanpálya több mint 20 éve foglalkozik a 

biztonságos közlekedésre való felkészítéssel és oktatással, amelynek célja a baleseti 

statisztikák javítása. A társaság már akkor felismerte a megelőzés jelentőségét, ami-

kor ennek még semmilyen hagyománya nem volt hazánkban, s azóta ez, vagyis a 

prevenció csak még nagyobb hangsúlyt kapott.

A Miniring ötlete Gazsi Júliának, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgató helyettesének 

fejéből pattant ki évekkel ezelőtt, méghozzá éppen a saját gyermekével kapcsolatban, 

amikor azon gondolkodott, hogyan fog a gyermeke biztonságosan hazamenni az is-

kolából. Azután eszébe ötlött a gondolat, hogy hát hiszen a felnőtteket is oktatják a 

Hungaroringen, miért ne tehetnék meg ugyanezt a gyerekekkel is?! 

Kellett egy program, amely alapján tudatos, de élményszerű oktatás-

sal elkezdődhetett a munka. „Egyhetes tábort terveztük, amely 

során a saját gyerekeink voltak a tesztalanyok, rajtuk mértük 

le, hogyan szeretnek tanulni – elevenítette fel az első lé-

péseket Gazsi Júlia. – Érdekes, hogy nem versenyezni 

akartak, hanem biciklizni, elektromos kisautókat vezetni 

– vagyis játszani. Így játékos formában dolgoztuk ki a 

programot, s a gyerekek szívták magukba a tudást, öt-

től-tizennyolc éves korig. Nem volt könnyű összehozni 

GULYÁS ANIKÓ
PEDAGÓGIAI  PROGRAMKOORDINÁTOR,  Groupama Tanpá lya 
Legfontosabb missziónk, minél  több gyermek önál ló közlekedésre való fe lkészí tése. 

Célunk, hogy komplex készségekkel  és képeségekkel  indul janak a motor izál t  v i lág -

ba. Az évt izedek alat t  megszerzett  módszertani  és közlekedéspedagógiai  tudásomra 

alapozva tanítom a Minir ing programban résztvevő diákokat.

DR. TORDAI ISTVÁN
AUTÓS MŰSORVEZETŐ,  Spor tverda
Hat éve ad ot thont a Tanpálya a Csodaverda című műsoromnak, amelyen keresztül 

a biztonságos közlekedés üzenetét  e l jut tat juk a gyermekekhez.

A Tanpálya társadalmi szerepvál la lásához szorosan kapcsolódva hátrányos helyze -

tű gyermekeknek nyúj tunk felej thetet len élményeket a Minir ingen.

az igényeket, hiszen az óvodából éppen hogy kikerülő gyerek még fakanál-rendőrbá-

csit szeretett volna rajzolni, a középiskolás meg teszteket kitölteni, és motorozni, de 

ezt is megoldottuk, és a visszajáró gyerekek minket igazolnak.”

Az eredeti terv az volt, hogy annyi gyereket szólítsanak meg és hozzanak el a Hun-

garoringre, amennyit csak lehet. Az első korlát, amibe ütköztek, a szállítás volt, hi-

szen az jelenti a legnagyobb költséget. Így azután az iskolai tematikus képzés irá-

nyába indultak el, vagyis megpróbáltak osztálykirándulásokat, hogy ha már úgyis 

eljönnek Budapestre az osztályok, miért ne tölthetnének el fél, vagy akár egy egész 

napot náluk?! 

De megtalálták itt a szórakozásukat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

együttműködésben a Hungaroringen táboroztatott hátrányos helyzetű gyerekek is – 

az évek alatt több százan vettek részt a számukra különlegesen izgalmas környezet-

ben megtartott programokon. 

Mert ilyenkor természetesen nem csupán a Közlekedési Parkban látják, hanem be-

járják a Hungaroring erdejét, megmutatják nekik az egész pályát, a szoborparkot, a 

célegyenest, a boxokat, az Off Road-pályát. És ez nem csupán nekik fontos, hanem 

a pályának is, hiszen ezek a gyerekek lesznek néhány év múlva autósport-rajongók, 

gokart-bajnokok, vagy potenciális vásárlók, akik visszajönnek majd a versenyekre. 

Amellett, hogy tanulnak, az sem elhanyagolható, hogy megszeressék a Hungarorin-

get, hogy jó hírét vigyék…

Sok szeretettel várjuk Önt is gyermekeivel és családjával a Miniringen!

Gazsi  Júl ia
Vezér igazgató-helyet tes
Hungaror ing Sport  Zrt .



Forrás:  Tanpálya stat iszt ikai  adatai  2018- ig

10%

35%

30%

15%

10%

4-7  Óvodás

7-10  Kisiskolás

10-14  Felső tagozat

14-18  Középiskolás

18-25 Fiatal felnőtt
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AMIRE BÜSZKÉK 
VAGYUNK

FIA ACTION FOR 
ROAD SAFETY

nemzetközi pályázat nyertese

100 CSALÉDI
 TRÉNING

2013 óta

120 CÉGES ÉS CSALÁDI 
RENDEZVÉNY
5 év alatt

30 000 
RÉSZTVEVŐ DIÁK
a Minir ing kampányokban

1750 TÁBOROZÓ 
GYERMEK

2013 óta

10 FŐS
szakértő pedagógus pedagógus

1500 KIRÁNDULÓ
OSZTÁLY
2013 óta
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NYÁRI 
TÁBOROK

Ötnapos programunk során komplex közlekedési 

ismereteket nyúj tunk – természetesen a gyermekek 

életkorának megfelelő üzenettel .  Nálunk elméletben és 

a gyakor latban is megtapasztalhat ják,  hogy mit  je lent 

balesetmentesen közlekedni  2 és 4 keréken!

Akár kerékpárt  tekerve, rol ler t  haj tva,  e lektromos autót 

vezetve, vagy az erdőben taxizva vál ik minden nap 

egy különleges élménnyé. Rengeteg izgalmas kaland 

és meglepetés vár a táborozókra.  Bepi l lanthatnak a 

Hungaror ing kul isszái  mögé hiszen a versenyirányító 

központ,  a gold t r ibün, a boxutca, a győztesek 

szoborparkja,  mind-mind megannyi  ú j  é lmény.

A tábor szlogenje:  Játssz, tanulj ,  szerezz új barátokat!

A Minir ing program fontosságát el ismerve, 

az Innovációs és Technológiai  Minisztér ium 

támogatásával  több, mint  500 hátrányos helyzetű 

gyermek pal lérozódhatot t  2 év alat t  nyár i 

PROGRAMJAINK08 PROGRAMJAINK 09
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

Ez a program alkalmat biztosí t  egy komplex tanórán 

kívül i  ismeretszerzésre,  amely sok lehetőséget nyúj t  a 

száraznak tűnő közlekedés témakör fe ldolgozására.

Olyan élményekkel  te l i  programot nyúj tunk a diákoknak, 

amely játszva tanít  az alapvető közlekedési  ismeretekre.

Kiemelt  fe ladatunk a veszélyforrások fel ismertetése a 

gyerekkel  és annak elhárí tása közlekedés közben.

A program során csak olyan ismereteket nyúj tunk, 

amelyek a gyalogos és kerékpáros közlekedéshez 

szükségesek. A játékos feladványok segítenek, 

rendszerezi  a biztonságos közlekedés alapjai  – 

távolság- és sebességbecslő játékokat játszunk, 

szenzorokkal  mérjük a futás sebességét,  off  road 

autókkal  kalandozunk az erdei  akadálypályán. 

A Minir ing egyik legfontosabb helyszíne a Közlekedési 

Park,  amelynek lámpákkal  és táblákkal  tarkí tot t  út ja in 

– a közlekedési  szabályokat betartva – vezet ik a 

gyermekek az elektromos autókat,  kerékpárokat és 

rol lereket.

HUNGARORING
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INTERAKTÍV  
KÖZLEKEDÉSI ÓRA

Ez az óra játékos, szint fe lméréssel  kezdődik,  h iszen 

csak ezután tudjuk eldönteni ,  mit  rendszerezzünk 

aznap.

A program során f igyelembe vesszük a csoport  é letkor i 

sajátosságai t ,  és a már meglévő ismereteket,  amire 

építünk vagy kiegészít jük azt .  A téma a gyalogos és 

kerékpáros közlekedést dolgozza fel ,  e lméletben és 

gyakor latban egyaránt.

A program gyakor lat i  része már a Közlekedési  Parkban 

folytatódik,  amelyen gyalog, kerékpárral  és elektromos 

kisautóval  a gyakor latban is k ipróbálhat ják a diákok 

a tanul takat.  Sok olyan ügyességi  és szabályossági 

fe ladatot  kapnak a gyakor lás során, aminek az igazi 

forgalomban nagy hasznát veszik majd.
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SZÜLETÉSNAPI ZSÚR

Az ünnepel tnek és vendégeinek csoportos játékokat 

szervezünk a közlekedési  pályán szabályossági 

és ügyességi  fe ladatokkal .  Elektromos autókkal  és 

kerékpárokkal  gyakorolhat ják mindezt.  A kreatív 

boxban lehetőség van közlekedési  szi tuációs játékokra, 

versenyjátékokra,  ügyességi ,  i l letve képességfej lesztő 

fe ladatok megoldására.  Ezenkívül  készülünk 

minden alkotni  vágyónak színezőkkel ,  k ivágókkal , 

labir intusokkal ,  különbségkereső játékokkal .  A nap 

fénypont ja természetesen a születésnapos köszöntése, 

és az ajándékok átadása. 
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SZAKMAI 
WORKSHOPOK

A közlekedésre fe lkészí tés hatékonyságának és a 

fenntartható egységes színvonalú oktatás-nevelési 

tevékenység biztosí tásának kulcsa az oktatást  végző 

szakemberek felkészül tsége.

Tanároknak és iskolarendőröknek ajánlot t ,  a saját 

pedagógiai  módszertanuk fej lődése érdekében.

Szülőknek is hasznos, ha biztonságban szeretnék tudni 

önál lóan közlekedő gyermeküket.
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CÉGES  
RENDEZVÉNYEK

Gyermekprogramok, amelyek során a résztvevők 

szakképzett  közlekedés-pedagógus vezetésével , 

interakt ív,  játékos formában saját í t ják el  a közlekedés 

alapszabályai t .

Komplex módszerekkel  és gondolkodást fe j lesztő módon, 

egyéni ,  i l letve csapat játékokkal  segít jük a közlekedéshez 

szükséges képességek fej lődését.

Ehhez hozzuk a témához kapcsolható fe j lesztőjátékokat.

A rendezvények során a speciál is fe ladványainkkal 

törekszünk a játékos ismeretter jesztésre.

Bérelhető eszközeink:  e lektromos kisautók,  mobi l 

közlekedési  pálya,  derbycik l i ,  kerékcsere-szimulátor, 

b iztonságiöv szimulátor,  részeg szemüveg, láthatósági 

sátor. 

A Hungaror ingen belül  és külső helyszínen egyaránt 

elérhetők szolgál tatásaink.
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CSALÁDI TRÉNING

Szórakozás az egész család számára.

Ez a t réning azonos a bázis t réning temat ikájával ,  azzal 

k iegészítve,  hogy a gyermekek egy-két kör erejéig 

beülnek a szülőkhöz az autóba a KRESZ-előírásoknak 

megfelelően.

Így ők is megtapasztalhat ják veszélyes helyzetben, 

hogyan viselkedjenek utasként úgy, hogy a vezetőt  ne 

zavar ják.  Mindez az instruktor te l jes körű f igyelmével  és 

intelmeivel  tör ténik.

Amíg a szülők az elmélet i  képzésen vesznek részt , 

addig a gyermekek játékos feladatok megoldása során 

ismerkednek a biztonságos közlekedés alapjaival . 

Lehetőség van a témához kapcsol t  a lkotó munkára is. 

Ez után a Gyermek Közlekedési  Parkban a táblákkal  és 

lámpákkal  tarkí tot t  út ja in – a közlekedési  szabályokat 

betartva – vezethet ik az elektromos kisautókat.  A 

té l i  hónapokban bel tér i  KRESZ pályát  használunk. 

A program végén a gyermekek „Minir inges 

jogosítványt”  kapnak.

PROGRAMJAINK 21
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EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREINK

Minir ing programunkba bevontuk a mentőszolgálatot 

és a rendőrséget is,  így a gyerekek egy játék mackón 

kipróbálhat ják az újraélesztő készüléket,  vagy 

megtanulhat ják,  k i t  hív janak, ha eset leg baj  tör ténik. 

A rendőrautóban ülve ál ta lában a sziréna érdekl i 

őket a legjobban. Az élménytel i  program során a 

közlekedésbiztonságról  és közlekedéskul túráról  is 

tanulnak. Ebbe beletartozik az is,  hogy kapaszkodjanak 

a buszon és az is,  hogy adják át  a helyüket az 

időseknek. Tehát a biztonság és a szabályrendszer 

elsaját í tása mel let t  az emberi  kapcsolatok ápolása, a 

közlekedés et iket t je is.
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FENNTARTHATÓ
JÖVŐ

Szeretnénk hozzájárulni  az Európai  Uniós i rányelvek 

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

halálozás 2050-re nul lára csökkenjen. 

Ezért  fontos,  hogy a gyermekek már egészen f iatal 

korban elsaját í tsák a közút i  ismereteket.

Felhív juk a f igyelmet a közösségi  közlekedés szerepére, 

a kerékpározásra és az egészségmegőrzésre is. . .

Programjaink során a gyerekek megismerkednek az új 

technológiákkal  is ,  i lyenek az elektromos és a hibr id 

meghajtású járművek.
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KARITATÍV  
TEVÉKENYSÉGÜNK

A Minir ing szorosan együttműködik különböző 

nevelőotthonokkal  és gyermekjólét i  intézményekkel . 

Az intézmények az együttműködésünkkel  és a Minir ing 

színvonalas programjaival  a gyerekeket mot iválni  tudják 

a tanulásban, a sportban, tehetségük kibontakozásában, 

mert  ez egy olyan élmény számukra, amiért  megéri 

küzdeni .   Személyiségfej lődésük szempont jából  is 

k iemelkedő je lentőséggel  bír  a programsorozat,  h iszen 

megtanul ják,  hogyan tudnak ki tar tóak lenni  cél ja ik 

elérésében. 

Tanpályánk ezen felül  is  szívesen vál la l  részt  a jó 

cselekedetekből ,  e lég csak az örömautózást emlí teni , 

amelynek során beteg gyerekeket autóztatnak meg 

a versenypályán, vagy éppen a kerekesszékes 

vezetéstechnikai  t réninget,  és még sorolhatnánk.



2146, Mogyoród
Hungaroring út 10.

Kiemelt támogatóink:

+ 36 28 441 951

miniring@tanpalya.hu

Kapcso la t

CSATLAKOZZON ÖN IS TÁMOGATÓINK SORÁBA!
FEJLESSZÜK KÖZÖSEN GYERMEKEINK ISMERETEIT.

WWW.MINIRING.HU
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SPORT Zrt.


