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Szélsőséges közlekedési helyzetek kezelésére 
készítjük fel ügyfeleinket, biztonságos 
körülmények között, a biztos hazaérkezésért! 

 
A több mint 122,000 m2-en elterülő 
drivingcamp Hungary, a maga 7, kihívással teli 
moduljával, egyszerre kínál szórakozási és 
továbbfejlődési lehetőséget a vezetés terén. 
Nemzetközi tréner csapatunk örömmel áll 
rendelkezésére, oktatja és segíti Önt az utakon 
előforduló valamennyi vészhelyzet helyes 
megoldására. 
 
Büszkék vagyunk arra, hogy a dcH, a DVR 
(Német Közlekedésbiztonsági Tanács) hivatalos 
tagja. 
 

1. Kik vagyunk? Mivel foglalkozunk? 
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2. drivingcamp Hungary 
“A biztonság is lehet élmény!” 

A drivingcamp Hungary Zsámbékon, mindössze 24 km távolságra  Budapesttől, Európa egyik 
legmodernebb és legszebb közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központja.  
Fedezze fel ezt a prémium helyszínt, mely minden eseményre megfelelő lehetőséget kínál, 
köszönhetően a létesítmény kivételes elhelyezkedésének, innovatív technikai 
felszereltségének és a választható szolgáltatások széles skálájának. 
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3. Rendezvényközpontunk 

 
Rendezvényközpontunk első osztályú 
körülmények között kínál egyedülálló 
hátteret kiállítások, prezentációk, 
sajtótájékoztatók, céges és egyéni 
rendezvények lebonyolításához. A 
napfényes fogadóépület biztosítja ehhez a 
tökéletes hangulatot. Vendégeink a 
galériáról élvezhetik az eléjük táruló 
panorámát és a pályán folyó eseményeket. 
 
Az "Open Space" bistro MOTO kulináris 
élvezetekkel teszi teljessé a nálunk 
megszerzett  élményt. 
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3. Rendezvényközpontunk 
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4. Hagyományteremtő rendezvényeink 
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4. Hagyományteremtő rendezvényeink 
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5. bistro MOTO 

 

Éttermünket és rendezvényeinket prémium partnerünk, a drivingcamp 
Catering by Fody látja el és kényezteti Önt különleges kulináris 
élvezetekkel, köszönhetően két évtizedes tapasztalatuknak a 
hagyományos magyar és nemzetközi ételek elkészítésében.  
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5. bistro MOTO 
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Az épület teljes alapterülete:            1614 m² 
Földszint 
Bemutató és fogadótér:      226 m² 
Nyitott rendezvényterület:      362 m² 
Emelet                      
Négy oktatóterem, egyenként:    58 m² 
Ebből három egymásba nyitható:     174 m² 
bistro MOTO:        102 m² 
Emeleti előtér és társalgó:      143 m² 
Tetőterasz:         100 m²      
Helikopter-leszálló pálya     4-es modul 

6. Létesítményünk áttekintése 
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7. Felülmúljuk elvárásait! 

 Bízza ránk a szervezést, gondoskodunk 
Önről!  
 
Közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó programjaink mellett 
személyre szabott szolgáltatáscsomagokat is kínálunk 
ügyfeleink számára, magas élményfaktorral. Széleskörű 
kiegészítő szolgáltatások sora teheti teljessé rendezvényét. 
 
Ízelítőül:  
 

: VIP szolgáltatások 

: Szállodai szobafoglalás 

: Hostess csapat, biztonsági személyzet 

: Mentőszolgálat 

: Transzfer szolgáltatás 

: Teljeskörű vendéglátás 

: Élményprogramok, kirándulások Budapesten és  

  környékén, Drift, Helikopteres repülés, Golf, Lovaglás,  
  Wellness, Balaton, Siklóernyős repülés, Grillezés az Off- 
  Road dombunkon, Off-Road Élményautózás, Segway 

: Csapatunk a magyar mellett kiválóan beszél angolul,  

  németül, olaszul és oroszul 
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7. Felülmúljuk elvárásait! 
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8. Pályamodulok 
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8. Pályamodulok 
A drivingcamp Hungary tanpályája kifejezetten 
hivatásos gépjárművezetők alap- és továbbképzésére 
került kialakításra. 

A nagy dinamikus rántópad: 

Fékezési és kikerülési manőverek gyakorlása eltérő 

tapadású felületeken, valamint a megcsúszó, kifaroló 

jármű feletti uralom visszaszerzése, stabilizálása. 40 

tonna teherbírással. 

 
Multifunkcionális modul aquaplaning 
medencével: 

Vészfékezéssel történő megállás gyakorlása eltérő 

tapadású felületen. Akadály-kikerülési manőverek 

gyakorlása fékezéssel és fékezés nélkül. Gyakorlatok 

aquaplaning mederben. 

 

Lejtős hajtűkanyar – pipa modul: 

Célfékezés, kanyartechnika fejlesztése extrém 

viszonyok között, nehéz gépjárművel, 

járműszerelvénnyel is, 8%-os lejtőn. A modul tetején 

egy további kör alakú dinamikus rántópad került 

elhelyezésre a személygépkocsik részére. 
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8. Pályamodulok 

Körpálya modul: 

Kanyarodás közbeni vészhelyzetek elhárítása a nagy 
átmérőjű körpályán. Motorkerékpárosok képzésére 

kialakított speciális rántópad. 

 
Gokart és országút modulok: 
 
A tanpályán a körpálya körül kialakításra került egy 
gokart pálya, valamint a teljes tanpályát egy további 
„országút” fogja közre. 

 
Off-road modul: 
 

Különböző nehézségi fokozatú emelkedők és lejtők, 

síratófalak,  köves vagy földes tereppályák, spanyol 

lépcső, mesterséges gleccser-patak. 
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9. Miért éppen hozzánk? 

: Budapest közelsége: 24 km 

: A zsámbéki medence festői szépsége 

: Exkluzív fogadóépület 

: 13,4 hektárnyi élmény 

: Több mint 20 éves vezetéstechnikai és    

  közlekedésbiztonsági tapasztalat 

: Széleskörű szolgáltatások és vezetéstechnikai   

   tréningek egyéni és céges ügyfelek részére  

   egyaránt 

: Rendezvények – Autómodell bemutatók,     

   Partnertalálkozók, Családi napok,   

   Csapatépítő Tréningek, Kiállítások 

: Személyre szabott csomagok és   

   szolgáltatások 
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Megközelíthetőség Budapest irányából: 

M1 autópályán Bécs/Wien irányába, a 27. sz. 
Zsámbék/Herceghalom kijáratnál kell letérni 
az autópályáról. A lehajtó után, Zsámbék 
irányába kell balra kanyarodni, majd ezen az 
úton 2,0 km-t továbbhaladva, bal oldalon 
elérjük a tanpályához vezető bekötőutat. 
 
 
Megközelíthetőség Bécs, Győr 
irányából: 

M1 autópályán Budapest irányába a 27. sz. 
zsámbéki kijáratnál (a kijárat előtt közvetlenül 
egy AGIP benzinkút található) kell letérni. A 
lehajtó után, Zsámbék irányába kell balra 
kanyarodni, majd ezen az úton 2,4 km-t 
továbbhaladva, bal oldalon elérjük a 
tanpályához vezető bekötőutat. 

10. Elérhetőség 
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Sales  

drivingcamp.hu / sales@drivingcamp.hu 

t: +36 23 565 530, f: +36 23 565 538 

HU-2072 Zsámbék / Drivingcamp út 1.  

 

11. Kapcsolat 


