
OFF-ROAD TRÉNINGEK, CÉGES ÉS CSAPATÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK

OFF ROAD CENTRUM



SZOLGÁLTATÁSAINK
• Off-road tréningek
• 9 akadályból álló épített off-road tanpálya 
• Különböző nehézségi fokozatú erdei 

úthálózat
• Egyéni, cégre szabott, különleges 

csapatépítő programok már 10 főtől
• Helyszínhez és programhoz illő 

vendéglátás
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OFF ROAD CENTRUMHELYSZÍNEK
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RENDEZVÉNYTERÜLET

• 4,5 ha füves és murvás terület
• autóbemutatók, tesztek
• csapatépítés
• kiállítás
• családi és sport napok
• kemping
• korlátlan számú parkolási lehetőség

RENDEZVÉNY KÖZPONT

Közvetlen az off-road tanpályák és a rendezvény 
terület mellett.
• 200nm rendezvénysátor
• vizesblokk
• áramvételi lehetőség
• catering 
• színpad és hangosítás lehetőség

AZ ERDŐ

Ősfás, vadregényes környezet. A 17 km-es 
úthálózaton patakmedrek, a legszárazabb hónapban 
is fellelhető mocsaras, saras útvonalak, amelyek 
elegendőek arra, hogy az elvégzett vezetéstechnikai 
tréning után senkit se érjen meglepetés. 
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OFF-ROAD TANPÁLYA
A 9 akadályból álló terepjárós tanpályánk minden olyan 
szituációra felkészít, amely a terepen is megtörténhet:
• erős emelkedő és lejtő
• 25 fokos oldaldőlő rézsű 
• kanyon
• vizesárok
• rámpa

• rázókövek
• ellentétes hullám
• sárárok
• 40 fokos emelkedő

TANPÁLYA FŐÉPÜLET

• három, korszerű technikával felszerelt tanterem
• egy 70 fő befogadására alkalmas előadóterem 
• fogadótér és büfé az aulában
• konferencia, sajtótájékoztató, workshop

VEZETÉSTECHNIKAI PÁLYÁK

• 4db vezetéstechnikai tanpálya
• tréningek személy,- és tehergépjárműveknek
• Mini KRESZ park a legkisebbeknek
• tesztvezetés
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OFF-ROAD VEZETÉSTECHNIKAI TANPÁLYA

A vezetéstechnikai pályánkon nyílik lehetőség megtapasztalni azt, 
hogy milyen akadályokkal találhatja magát szembe az utazó, ha letér 
az aszfaltozott utakról. 

QUAD

Az alapok elsajátítása után kell teljesíteni a pályát úgy, hogy közben 
fa-, valamint fémakadályokkal nehezítettük a sikeres teljesítést. A 
quadok kezelése könnyedén megtanulható és maradandó emlékek 
megőrzésére biztosít lehetőséget.

FOREST TAXI

Az Off-road Centrum közel 30 hektáros ősfás erdejében található 
egy speciálisan megépített útvonalhálózat, amelyen valós 
környezetben tapasztalhatják meg a terepvezetés élményét.. 

MUNKAGÉPFARM

Amit eddig csak az építkezéseken láttál, azt itt ki is próbálhatod! 
Rendkívül nagy élmény a gép irányítása amit csupán egyetlen 
joystick-al lehet végrehajtani.

A HELYSZÍNEK ÖNÁLLÓAN IS BÉRELHETŐEK
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MOBIL OFF-ROAD PÁLYA

Egyedi, mozgatható off-road bemutató pálya. 
Elemei: mérleghinta, dőlés szimulátor.

AUTÓS FOCI

A kapu mindössze kétszerese a labda méretének, így a feladat igazi 
kihívást jelent mindenkinek! Az a csapat kaphatja a legtöbb pontot, 
amelyik a húsz próbálkozásból a legtöbbször talál be a kapuba. 

SZIMULÁTOROK

Ütközés (biztonsági öv) szimulátor, kerékcsere szimulátor. 
VR szemüveg.

RENDEZVÉNYSÁTOR

A több mint 200nm-es sátor igény szerint, zárt vagy félig nyitott 
kivitelben is várja a látogatókat.



OFF ROAD CENTRUM BOLOND AUTÓ FLOTTA

DUPLA TRABANT

Mindenki kedvence…. A legviccesebb…
Igazuk van azoknak, akik már kipróbálták. A szűkre szabott szlalom pályát csak 
négy kerék kormányzottan lehet teljesíteni, így a csapatmunka elengedhetetlen. 
2 ülés, két kormány, két motor. 8 henger, közel 100 lóerő. Röviden ennyi. A pálya 
helyigénye kb. 15×30 m füves, földes terület. A Trabi valamiért nem szereti a teli 
aszfaltot. Imádni fogjátok!

CRAZY GOLF

Kellett valami érdekes. Legyen jobbkormányos. 
Az már eléggé para tízből nyolcunknak. Nade! Megfordítottuk a kormányzást is. 
Jobbra tekersz, és balra megy. És fordítva. Gázpedál a kesztyűtartóban. Hol??? 
Ott! J A kijelölt pályához egy térképet is adunk, hogy még jobban összekeverjük 
a bátor sofőröket. Végetek lesz itt is. A pálya helyigénye kb. 20×30 m bármilyen 
terület. Szétesel, ha kipróbálod.

DRIFT WAGEN

Na ezzel a szekérrel próbára teheted magad! A hátsó tengelyre felcsavarozott 
’bevásárlókocsi’ kerekek nagyon-nagyon meg fognak tréfálni! Már most nevetnek 
azok, akik néznek az első körödön! Csak nyolcasokat kell leírnod a kijelölt pályán! A 
pálya helyigénye kb. 20×30 m bármilyen felületű, de egyenletes terület. Hajrá!

BLIND BUS

Az összes ablakot feketére festettük. Belül vaksötét van. Kint kamera, belül tableten 
nézheted a külvilágot. Szimulátor profik előnyben. A pálya helyigénye kb. 30×40 
méter, bármilyen terület. Szédülni fogsz, amikor kiszállsz. Akár 10 ember is befér 
egyszerre.



OFF ROAD CENTRUM VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNINGJEINK

HEAVY DUTY TRÉNING
 
A 4x4 meghajtású gépkocsik, terepjárók teljesen más vezetési 
és vezetéstechnikai tudást kívánnak, mint a személygépkocsik. 
A vezetéstechnikai képzésen való részvétel jelentős üzemeltetési 
költségcsökkentést eredményez a gépjármű flottában.

A képzési program magában foglalja:
• Műszaki alapismeretek 
• Vezetéstechnikai elméleti ismeretek (on-road, off-road)
• Vezetéstechnikai gyakorlati ismeretek (on-road, off-road)
• Ön-és társmentés
• Speciális vezetési helyzetek
• Vészhelyzet kezelés
• Baleset-megelőzés
• Speciális talajviszonyok és környezeti tényezők melletti 

vezetéstechnika 

www.terepenvezetek.hu

CROSSOVER TRÉNING

Ez a tréning azoknak a szabadidő autó tulajdonosoknak szól, akik 
4x4-es hajtáslánccal vásárolták gépjárműveiket.

Az oktatás gyakorlati része a tanpálya egyik műgyantás pályáján, 
ezt követően az Off-road Centrum erre alkalmas útjain, illetve a 
területünkön lévő cross pályán zajlik.

A képzési program magában foglalja:
• Műszaki alapismeretek
• Vezetéstechnikai elméleti ismeretek (on-road, off-road)
• Vezetéstechnikai gyakorlati ismeretek (on-road, off-road) 

ADVENTURE 4x4 TRÉNING

Adventure programunk olyan vezetőknek szól, akik szeretnének 
megismerkedni a 4x4 vezetéstechnika alapfogásaival, illetve 
megtapasztalni a terepjárók képességeit.

A képzési program magában foglalja:
• Műszaki alapismeretek
• Vezetéstechnikai elméleti ismeretek (on-road, off-road)
• Vezetéstechnikai gyakorlati ismeretek (on-road, off-road)
• Ön-és társmentés
• Speciális vezetési helyzetek
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KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Igény szerint a következő 
szolgálgatásokat is tudjuk biztosítani a 
helyszínen:
• Hangosítás
• TV, Projektor
• LED fal
• Színpad
• DJ
• Speaker
• VR szimulátor
• Gokart 

 
 
 

• Vállalati rendezvények
• Sajtótájékoztató
• Konferencia
• Termékbemutató
• Forgatási helyszínek
• Családi napok 

 
 
 
 
 
 
 

A Pole Position Bistro akár 500 
főig biztosít a helyszínen catering 
szolgáltatást.
• Streetfood
• Grillparty
• Hidegtálak
• Svédasztal

RENDEZVÉNYTECHNIKA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS CATERING
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REFERENCIÁK

Volkswagen Hippifalu fesztivál - 4000 fő 4x4 Pickup fesztivál - 1000 fő 

LogMeIn csapatépítő - 350 fő SHELL családi nap - 100 fő 
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HUNGARORING

OFF ROAD CENTRUM

 Elérhetőségek: 
+36 28 441 951

+36 30 258 31 06 
ertekesites@tanpalya.hu

2146 Mogyoród,Hungaroring út 10.


