Motoros
fortélyok

DÉ

S BI
ZT

EK

ÁG

ZL

KÖNY V

ONS

EKE

Vezetéstechnikai
Tippek
kezdőknek
ÉS
haladóknak

KÖ

Motoros
fortélyok
Vezetéstechnikai
Tippek
kezdőknek
ÉS
haladóknak

2013

Felelős kiadó:
Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke

Felelős szerkesztő:
Schváb Zoltán, az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára

Szerkesztő: Óberling József, Somogyi Gábor
Tanácsadó és szakmai lektor:
Péterváry Mátyás vezető vezetéstechnikai instruktor,
Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum, Hungaroring

Könyvterv, tipográfia: Kiss Dominika
Címlapfotó: Iró Zoltán
Fotó: Iró Zoltán, Szadai Roland
Nyomdai munkák:
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. gondozásában készültek
Felelős vezető: Arany László Tamás
ISBN 978-963-08-6687-3
ISSN 2064-1087
Készült: a Nemzeti Közlekedési Hatóság megbízásából
a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében
A kiadvány ingyenes!
Szakmai támogatók:

Tartalom
05

Előszó

08

Ahogy elkezdődik

10

Jogsikódex

13

Motorválasztás

Gondolatok a különböző motorfajtákról

19

Védőfelszerelések

Sisak
Kabát és nadrág
Csizma
Kesztyű
Anyagválasztás

Tippek kezdőknek és haladóknak

3

27

Nyeregben az utcán

Amit az üléspozícióról tudni kell
Testhelyzet gyorsításnál
…fékezéskor
…kanyarban
Haladás emelkedőn-lejtőn
Tekintet, koncentráció
Kormányzás
Időjárás
Utas a fedélzeten
Forgalomban
Csoportos motorozás
Karbantartás
Baleset

70

Mester motorosok

Akik minden korban példák lehetnek
Múlt és jelen
Motoros kísérők
A motoros ruházatról
A képzésről röviden
Versenyek és eredmények
Igazi kuriózum: rendőrségi Pannóniák
Szolgálatkezdés

87

4

Utószó

Mo t oro s f ort é lyok

Előszó
Tisztelt Olvasó,
kedves Motorostársam!
Amikor e kiadvány szerkesztője felkért arra, hogy írjak pár sort e hiánypótló „mű” előszavaként, nem kellett sokáig töprengenem a mondandómon.
A hazai közlekedéspolitika egyik formálójaként, a tárca felelős vezetőjeként,
a közlekedésbiztonság elhivatott képviselőjeként úgy gondolom, hogy minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amelynek következményeként
akár csak egy élet is megmenthető. Ez a könyv pedig ilyen kezdeményezés,
amellyel kapcsolatban őszintén remélem, hogy nyitott szemekre talál majd,
azaz jól hasznosul a motorok szerelmeseinek körében.
Egy ismeretterjesztő könyv esetében mindig elsődleges kérdés, hogy
kihez akar szólni és milyen üzeneteket kíván közvetíteni. Túlságosan egyszerű válasz lenne ezekre a kérdésekre az, hogy a motorostársadalom
tagjainak szól és a balesetmentes közlekedéshez szükséges ismereteket
szeretné minél szélesebb körben átadni. Úgy vélem, hogy ennél azért
többről van szó, annál is inkább, mivel a motorostársadalom jellemzői sem
általánosíthatók, hiszen tagjai között jócskán akadnak kezdők, többen
haladók és persze – igaz, kevesebben – olyanok is, akik professzionális
módon ülik meg a nyerget. És akkor még nem is beszéltem a különböző
korosztályokról, azokról, akik kamaszkorukban robogóval kezdték az ismerkedést, majd fokozatosan jutottak el nagyobb és nagyobb motorjaikhoz, azokról, akiknek – hála anyagi lehetőségeiknek is – idősebb korukban adatott meg a motorozás öröme. 
››
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›› Nem szóltam még nőkről és férfiakról, hobbi- és hivatásos motorosokról,
illetve a motorozás legkülönbözőbb fajtáiról. Mivel e könyv szerzői nem akartak
sokat markolni és keveset fogni, ezért alaposan leszűkítették azt a kört, amelyhez szólni kívántak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azt a kört találták meg,
amely a közlekedésbiztonság szempontjából a legveszélyeztetettebb: a tavasz,
a nyár és az ősz motorosai ők, akik számára a motorozás többnyire tényleg csak
szórakozás, esetleg a jó idő közlekedési eszköze. Azok számára kerestek kapaszkodókat a motorozás rejtelmeiben való eligazodáshoz, és próbáltak vezetéstechnikai ismereteket csokorba szedni, akik az első csalogató napsugarak
láttán gurítják elő gépeiket téli pihenőjükből, miközben talán eszükbe sem jut,
hogy bár a technika – jó esetben – kifogástalan állapotban maradt, a hideg hónapokban megkopott az előző szezonban szerzett vezetési rutinjuk, s a motor megüléséhez elengedhetetlenül szükséges fizikumuk sincs még a csúcson. Amúgy
pedig tanulni sohasem szégyen, könnyen előfordulhat, hogy néhányan éppen e
kiadvány hasábjain találnak majd olyan fortélyokat, amelyek alkalmazása teszi
majd gondtalanná, örömtelibbé és főleg balesetmentessé a közlekedésüket.
A motorosokról általában megoszlik a közlekedő partnerek véleménye, hiszen
egyesek az agresszív, a szabályokat nem tisztelő embereket, míg mások csupán a közlekedést megkönnyítő eszköz élelmes, de figyelmes használóit látják
bennük. Meggyőződésem, komoly társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a közlekedők – legyen szó bármilyen gyalogosról vagy éppen autósról, motorosról
– ne ellenszenvvel viseltessenek egymás iránt, hanem fogadják el egymást valódi
partnerként. Biztos vagyok abban is, hogy az az igazi motoros, aki tisztában
van képességeivel, vezetéstechnikai tudásával, már nem azokkal kérkedve hajt
a közutakra. Ez a könyv pedig – a vezetéstechnikai ismeretek átadásával – éppen
ahhoz nyújt nagy segítséget, hogy igazi motorosokká tegye a közutak hobbistáit.
Kellemes és hasznos időtöltést, illetve széles utat, balesetmentes közlekedést
kívánok minden olvasónak!

schváb zoltán
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésért felelős helyettes államtitkára
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Jogsikódex
Mielőtt elindulnánk, hogy motorkerékpárt vásároljunk, nem árt átnézni a vezetői
engedélyek megszerzésének feltételeit, továbbá elvégezni a szükséges tanfolyamot. Az alábbi összeállítással – különös tekintettel a változásokra – a motoros
jogosítványok köréről igyekszünk tájékoztatást adni.
››	A bevezetésre került AM kategóriánál fontos kihangsúlyozni, hogy ez nemzetközi kategória, mellyel EU-szinten egységessé, átjárhatóvá válnak a tagállamok moped vezetésére jogosító engedélyei, azaz a Magyarországon
szerzett AM kategóriával az EU más országaiban is lehet járművet vezetni.
Jó tudni azonban, hogy ez csak a 16. életév betöltését követően lehetséges,
addig az engedély csupán belföldön érvényes. Az AM kategória életkori
feltétele a 14. életév, ezáltal biztosítva, hogy a motorkerékpár vezetése előtt
a fiatalok mopeden szerezhessenek vezetési gyakorlatot.
Az AM kategóriával vezethető járművek:
››
kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e járműkategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h, és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
•
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belső égésű motorok esetében vagy
•
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kWnál elektromos motor esetében;
››
háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e járműkategória), amelyek
legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h, és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
•
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok
esetében,
•
legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belső égésű
motorok esetében vagy
•
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kWnál elektromos motorok esetében;
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››

•
•
•

könnyű négykerekű motorkerékpárok (L6e járműkategória), amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál, a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belső égésű
motorok esetében vagy
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kWnál elektromos motorok esetében.

››	Szintén 2013. január 19-vel került bevezetésre az A2 alkategória, melynek
életkori feltétele a 18. életév, s ugyancsak a fokozatosság elvének fényében
ezen kategóriával szerzett 2 éves gyakorlat után lehet az általánosságban
előírt 24 éves kornál hamarabb A kategóriát szerezni.

Tippek kezdőknek és haladóknak
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Az A2 kategóriával vezethető járművek:
››
kétkerekű (oldalkocsis és oldalkocsi nélküli) motorkerékpárok (L3e és L4e
járműkategória), amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg
aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer
akkora teljesítményű járműből alakítottak át. Figyelemmel arra, hogy az
A2 alkategóriával vezethetők azok a járművek is, melyek AM vagy A1 kategóriával vezethetők, így ezen vezetőiengedély-kategória érvényes az L1e,
L2e, L6e (segédmotorok és könnyű motorok), illetve 15 kW teljesítményig
az L5e (motoros triciklik) járműkategóriába tartozó járművek vezetésére is.
››	A motorkerékpárok korlátozás nélküli vezetésére jogosító A kategória korábban is létezett, a 2013. január 19-től hatályba lépett változások főbb
elemei:
•
életkori feltétel 24 év, de korábban is megszerezhető legalább kétéves A2
kategóriás motorkerékpár-vezetési gyakorlat esetében,
•
21. életév betöltéséig az A kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli (L5e járműkategória) vezethető, melynek teljesítménye a 15 kWot nem haladja meg.
››	Az Irányelv ugyan nem tette kötelezővé, csupán választhatóvá, de ennek
megfelelően bevezetésre került a B1 alkategória, melynek életkori feltétele
a 16. életév.
A B1 alkategóriával vezethető járművek:
››
négykerekű motorok (L7e járműkategória), amelyek terheletlen tömege
nem haladja meg a 400 kg-ot (az árufuvarozásra szánt járművek esetében
az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem
haladja meg a 15 kW-ot.
››	Az egészségügyi előírásokban történt változásoknál kiemelendő, hogy
módosult a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, melynek 3. § (1) bekezdésének
ba) pontja alapján 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt, aki: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D, D+E kombinált vagy TR trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet
vagy kíván vezetni.
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Motorválasztás
Amikor kezdőként, újrakezdőként vagy éppen haladóként megszületik a nagy
elhatározás arról, hogy motorkerékpárt vásárolunk, hirtelen szembetaláljuk magunkat a mérhetetlen kínálattal. Se szeri, se száma a piacon fellelhető használt és
új motoroknak, és akkor még nem is beszéltünk a különböző márkákról, fajtákról és teljesítményekről. Ha havas téli napokon a leendő „szerelmünkről” ábrándozunk, érdemes azon is eltöprengenünk, vajon mire is akarjuk majd használni
a kiválasztandó gépet. Ha ez megvan, továbbléphetünk, és szűkíthetjük a kört
típusnak, márkának megfelelően. Természetesen nem elhanyagolhatók az esztétikai szempontok sem, hiszen csak együtt kell majd élnünk a jövendőbelinkkel,
ám biztosan célt téveszt például az a motoros, aki napi szintű városi – 15-20
kilométernyi – munkába járásához egy 200 lóerős sportmotort vásárol.
Amennyiben a vezetési gyakorlatunk még nem nevezhető teljesen kiforrottnak,
vagy éppen több éve nem ültünk már kétkerekűn, ajánlott a használt járművek
piacán körülnézni. El kell tudnunk fogadni ugyanis, hogy kezdetben elkerülhetetlen néhány kisebb borulás vagy megcsúszás, amely egy új motor esetében akár
több százezer forintos kárt és ezzel összefüggésben kisebb infarktust is jelenthet.

Használt motorokból
óriási a választék
a kereskedőknél

Tippek kezdőknek és haladóknak
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Motorválasztáskor
gondoljunk
a majdani gázadás
következményeire is

Érdemes tehát az első 50-100 ezer
kilométerre olyan gépet választani,
amelyet nem sajnálunk majd a lassan
felépülő gyakorlat megszerzéséig. Ebből a szempontból tehát előnyösebb
lehet egy kevés idomzattal szerelt
motort választani. A használt motor
egyáltalán nem szégyen, hiszen –
amellett, hogy nem romhalmazokról
beszélünk – rengeteg jó állapotú gépből válogathatunk a piacon.
Teljesítmény tekintetében célozzunk
meg olyan motort, amelynek használatakor nem lep meg minket a gép ereje. Minél erősebb ugyanis egy motor,
annál valószínűbb, hogy a gázkaron
vétett apró hibát már nem bocsát meg.
Ugyanakkor tudni kell, hogy egy kis
köbcentis, alacsonyabb teljesítményű
motorral is nagyon kellemesen lehet
közlekedni.
A motorválasztáskor nem árt tisztában lennünk a testmagasságunkkal,
karjaink és lábaink hosszával, mert
ezek az adatok pontos támpontot adnak a megfelelő méretű motor meghatározásához. Fontos ez azért, mert
talán az üléshelyzetünk van a legnagyobb hatással a motorkerékpár menet közbeni kontrollálására.
Esztétikai kérdés is
lehet megfelelő
méretű gép kiválasztása
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gondolatok a különböző motorfajtákról :
››	Pályasportra szánt gépek – Számos verziója alkalmas a közúti forgalomra, mégis inkább versenypályára termett. A pilóta és az utas is kényelmetlen pozícióban ül a gépen, ezért hosszabb úton igen fárasztó a kirándulás.

››	Túrasportra gyártott motorok – Küllemre néha hasonlítanak a pályamotorokra, de teljesítményük kezelhetőbb, és módosított ergonómiai kiképzésük kényelmesebbé teszi az utazást. Megőrzik azonban a sportmotorok
egyes jellemzőit.
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››


Túramotor/túraenduro
motorok – Kényelmes, általában nagyobb termetű
motorok, amelyeket hosszú utak megtételére terveztek. Egyes típusoknál
az enyhébb terep sem jelent akadályt.

››	Enduro/cross gépek – röviden, használatuk ott kezdődhet, ahol véget ér az
aszfalt.
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››	Chopper motorok – A chopperek külön fogalmat jelentenek a motorkerékpárok között. Nagy teljesítményű, általában V2-es blokkal szerelt elnyűhetetlen vasak. Hosszú utak kényelmes és stílusos megtételére alkalmas
motorok. A létező verziók tárháza határtalan.

››	Robogók – Sokak által lebecsült szerkezetek, amelyek azonban adott körülmények és útvonalak tekintetében sokkal hatékonyabbak nagyobb társaiknál. Városi használatra ideálisak.
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Védőfelszerelések
Ha sikerült kiválasztani a számunkra minden szempontból leginkább megfelelő
motort, a következő lépés természetesen a védőfelszerelés beszerzése lesz.
Ez egyáltalán nem elhanyagolható, amolyan mellékes kérdés, hiszen a motoros „karosszériája” a ruházat, így az – érthető módon – nem lehet hiányos. Normál utcai nadrágban, farmerdzsekiben és cipőben nyugodtan mehetünk erdei
kirándulásra, vagy éppen városi sétára, a motorozás azonban más műfaj. Itt
minden ruhadarabnak jelentősége van, szükség lesz tehát a ruházat minden elemére, a sisakra, a kabátra, a kesztyűre, a nadrágra és a cipőre. Szerencsére ma
már igen nagy választékban juthatunk hozzá motoros felszereléshez, amelynek
minősége tekintetében ne kössünk kompromisszumot. Lehet ugyan olcsó bukósisakot is vásárolni a legtöbb plazában, de azok aligha védik meg majd a drága
fejünket. Olcsó húsnak híg a leve, tartja a mondás, ám ez esetben a testi épségünk a tét, mindenkinek a maga döntése, hogy mennyit ér ez. Mi inkább áldoznánk a minőségre…

Ruházatot és
védőfelszerelést
inkább szaküzletekben
vásároljunk
Tippek kezdőknek és haladóknak

19

sisak
A következő szempont a méret, merthogy az a motoros felszerelések esetében
igenis fontos. A sisak helyes méretét például úgy lehet megállapítani, hogy felvétel után előrenyomjuk a tarkó magasságában, és megpróbáljuk a mutatóujjunkat
bedugni a homlokunknál. Ha ez nem sikerül, a méret megfelelő. Az arc oldalainál
enyhe nyomást kell éreznünk, és miután becsatoltuk a szíjat és megrázzuk a fejünket, a sisaknak együtt kell mozognia vele.
Az állrész nélküli vagy felnyitható változatokkal szemben a legbiztonságosabb
a zárt, azaz integrált sisak. Fontos tudni, hogy a bukók nem örök életűek, mert
a műanyag sisakok héjszerkezete – még különösebb sérülés nélkül is – idővel elöregszik. Ezen termékek élettartama körülbelül négy év. Ennyi idő után a gyártók
már nem szavatolják a kellő hatásfokot.

Ez inkább
A motoros állát is
védi a jó sisak

csak dekoráció
a fejen

Erőteljesen rögzít
Csatnak ez kevés

20

a megfelelő csat
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A kényelmes, de biztonságos
sisak kiválasztása
fontos kérdés,
ezért vásárláskor
minden szempontból ellenőrizzük
a használhatóságát

21

kabát és nadrág
A kabátnál és a nadrágnál a megfelelő méretet úgy tudjuk kiválasztani, hogy felvesszük azt a testtartást, amelyet majd a motorunkon is fogunk, és megvizsgáljuk, hogy a protektorok a helyükön vannak-e, illetve hogy a ruha engedi-e a meg-

Az utcai ruházat
nem ad biztonságot
a motoron

Ma már olyan divatos
farmerruházatot is
találnak a boltokban,
amely rendelkezik
a megfelelő védőbetétekkel
kép
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felelő mozgást. A kabátban és a nadrágban levő protektorok az ízületeket védik
eséskor. Hatásukat azonban csak akkor tudják igazán kifejteni, ha nem tudnak
a helyükről elmozdulni, ha nem tudjuk könnyen elmozdítani őket a ruhán belül.
Eséskor ugyanis a motoros – az őt érő erőhatások miatt – leginkább egy elhajított
rongybabához hasonlít.

csizma
A motoros csizmát is kedvére választhat, hiszen megszámlálhatatlan márka és
típus található a piacon. Igyekezzünk csizmát is a motorunkhoz választani, mert
nem mindegy, hogy sporthoz, túrához vagy enduro motorozáshoz használjuk majd. A megfelelő méret kiválasztása pedig nemcsak a biztonság, hanem
a hosszú távú kényelem miatt is fontos.

Kamiont vezetni
lehet ebben…

…de a motorozáshoz
csizmára van szükség
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kesztyű
Nagyjából ugyanez vonatkozik a kesztyű megfelelő típusának kiválasztására is.
Vásárláskor a kezünket ökölbe szorítva ellenőrizzük, hogy nem szorít-e.

Hiába a kézvédő,
ha egyszer
a kézzel kell
megtámaszkodni
a földön

a motoros
kesztyű
nem luxuscikk
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anyagválasztás
A motoros ruházat – anyagát tekintve – két főbb csoportra osztható. Az egyik
csoportba tartoznak a bőr, a másikba pedig az úgynevezett cordura anyagból
készült termékek, illetve ezek kombinációi. A bőrruházatok előnye, hogy a legjobb kopásállósággal rendelkeznek, ami azért lényeges, mert egy eséskor a motorosnak a hámrétegét is meg kell védenie. Egy kis tempójú esés is katasztrofális
következményekkel járhat, az égési sérülésekhez hasonló sebeket hagyva maga
után a motoroson. A cordura termékek kopásállósága – bár nem éri el a bőr hatásfokát – nem sokban marad el attól, viszont ugyanolyan protektorokkal vannak
felszerelve. Nagy előnyük viszont, hogy jobb védelmet biztosítanak a hideg és az
eső ellen, mivel a legtöbb esetben kivehető plusz bélés is található bennük. És ha
már az esőnél tartunk, tudni kell, hogy az egyetlen vízálló motoros felszerelés az
esőruha. Ha ilyen nincs rajtunk, mindenképp elázunk.

Így semmiképpen
se üljünk
motorra!
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A bőr motorosruha
valóban szép
és hasznos is,

de menet közben
nem árt „elrontani”
a láthatósági
mellénnyel
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Nyeregben
az utcán
27

amit az üléspozícióról tudni kell
Sikeres motor- és felszerelésvásárláson vagyunk túl, így már teljes harci díszben
állhatunk a gépünk mellett. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a motor irányításában – még az egyszerű utcai forgalomban is – az emberi test minden porcikája
szerepet játszik, azt is megértjük, hogy mindennél fontosabb a megfelelő koncentráció. Alapszabály: ha úgy érezzük, hogy bármi oknál – fáradtság, betegség,
gyógyszer stb. – fogva is képtelenek vagyunk a figyelmünket összpontosítani,
inkább fel se szálljunk a gépre!
A motorozás természetes kockázata az esés. Nem véletlen a mondás, miszerint „kétféle motoros létezik, aki már esett, és aki majd fog”.
Még tapasztaltabb motorosok részéről sem szégyen beismerni, hogy borultak már álló helyzetben, fel- vagy leszállás közben is. Ezért aztán – hasonlóan
a síeléshez – érdemes a borulás utáni helyzetet is gyakorolni. A motor saját tömege meghaladhatja a 200 kilót, amelyet az indulás pillanatáig stabilan kell tartanunk. Ha a motor oldalstanderen támaszkodik, az első dolgunk az legyen, hogy
két kézzel fogjuk meg a kormányt, miközben a jobb kezünkkel húzzuk be az első
féket, megakadályozandó a gép elgurulását. A stabilitás érdekében a motor tömegét a függőleges egyensúlyi ponthoz képest enyhén magunk felé kell engedni. Megkönnyítjük a dolgunkat, ha a kormányt jobbra fordítjuk, mert így a motor
hajlamosabb balra, azaz felénk támaszkodni. Így elkerülhetők az olyan esetek,
amikor a „bestia” álló helyzetben, mintegy csípődobással átvet minket magán
egy tökéletes ippont végrehajtva. A következő trükkös helyzet az az egyensúlygyakorlat, amikor a lábunkat át kell tennünk a motor jobb oldalára. Egy pillanatig
egy lábon kell egyensúlyoznunk, miközben a motort is tartanunk kell. Amennyiben sikerült a stabil állapotot megtalálni, a motor mellett állva ez nem lehet gond.
A jobb talpunk a motor jobb oldalán érkezzen a lábtartóra a föld helyett, mert
nem feltétlenül tudjuk teljes bizonyossággal, hogy nincs-e mélyedés, murva, vagy
hogy nem csúszik-e azon az oldalon. Ez főleg azoknál a motorosoknál fontos,
akiknél a lábak nem érnek le teljes talppal. Felszállás előtt érdemes visszahajtani
az oldalstandert, mert vannak ugyan a mai gépeken olyan kapcsolók, amelyek leállítják a motort, ha nyitva maradt a stander és sebességet kapcsoltunk, az ördög
nem alszik. Nyitott standerrel elindulni semmi jót nem jelent az álmoskönyv szerint.
A motor kormánya, ülése és lábtartói által rajzolt háromszög – bár kis mértékben módosítható – alapvetően meghatározza a motoros helyzetét a gépen. Ezzel
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Indulás előtt
mindig ellenőrizzük,
hogy az oldalsztendert
visszahajtottuk-e

szemben el tudjuk dönteni, hogy egész pontosan hová helyezzük ülepünket az
ülésen az optimális üléspozíció elérése érdekében. Ezt a helyet a legkönnyebben
úgy tudjuk meghatározni, hogy enyhén kiemelkedünk az ülésből, majd lazán
visszaülünk. A motor és motoros egységet kell, hogy alkosson. Mondhatjuk úgy
is, hogy össze kell nőni a gépünkkel, ezt pedig csak a jó testtartással tudjuk megvalósítani.
A megfelelő kontroll érdekében, legyen szó fékezésről, gyorsításról vagy kanyarodásról, fontos, hogy a felsőtestünk kellő mértékben laza legyen. A hátunknak enyhén görnyedt állapotban kell lennie, a karok hajlítva, nem feszülten szorítva a markolatokat. A felsőtesttel ellentétben a combjainkkal tartani kell a tankot
úgy, hogy folyamatos kontakt létesüljön a motor és motoros közt. Képesnek kell
lenni érzékelni gépünk minden egyes rezdülését, mozdulatát, mert a vas „beszél”
hozzánk! Sokan úgy tekintenek a markolatokra, mint kapaszkodókra a metrón.
A motort pedig sokkal inkább a combjainkkal fogjuk, tartjuk, mint a karunkkal,
kezünkkel. A lábfejeket a motorral párhuzamosan, zártan kell a lábtartókon elhelyezni, ezért fontos a váltó és fékkar magasságának beállítása a lábfejünk méretéhez. A hátsó fékkar beállítása abból a szempontból is nagyon fontos, hogy
nemcsak a motor lassításánál játszik szerepet, hanem precíz használata bizonyos kanyarmanőverek stabilizálásánál is elengedhetetlen.
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testhelyzet gyorsításnál
Legyen a gázadás fokozatos vagy határozott, minden esetben érezni fogjuk
a testünkre ható erőt, amely hátrafelé nyom minket. Amennyiben nem megfelelően reagálunk ebben a helyzetben, a karjaink megfeszülnek, kénytelenek leszünk
nagy erővel markolni a kormányt, hogy megtartsuk magunkat. Amint azt korábban tisztáztuk, a feszes felsőtest pedig nem biztosít kellő kontrollt a motor felett.
Mivel a motor nem saját maga dönti el, hogy mekkora lesz a gyorsítás mértéke, nem is beszélhetünk olyan helyzetről, amelyben „megbokrosodik” a gép.
A gyorsítás megkezdésekor határozottabban kell szorítani a tankot, a felsőtesttel
pedig – a gáz mértékének megfelelően – előredőlni, hogy elkerüljük a karok megfeszülését, illetve a felsőtest hátralódulását.
Peckesen ülhetünk a motoron,
de nem gyorsítás közben
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Gázadáskor
a felsőtestet inkább
a kormány felé
döntsük
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… fékezéskor
Még ha határozott és nagy erejű fékezésről is beszélünk, a legfontosabb, hogy
fokozatosan adagoljuk a fékerőt. Nagy segítség természetesen az ABS vagy
DUAL ABS rendszer, de igazán jól megtanulni fékezni az egyszerűbb, kétkörös
rendszerekkel lehet.
A gyorsításhoz hasonlóan itt is az a cél, hogy elkerüljük a karok megfeszülését. Fékezéskor testünket előre fogja tolni a tehetetlenségi erő. Ebben az esetben is főként a combok szorítására kell hagyatkoznunk, és meg kell próbálnunk
csökkenteni a terhelést, amelyet a kormányra viszünk át, adott esetben teljesen
nyújtott karokkal. Ezzel a testhelyzettel némileg csökkentjük az első futóműre
ható terhelést, hatékonyabbá téve fékezésünket. A fékerő eloszlása legalább 80

Fékezéskor igyekezzünk testtel is segíteni,
hogy ne az összes terhelés kerüljön a kormányra.
Karunkat próbáljuk meg
enyhén behajlítva tartani
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százalék az első fék javára. A legrövidebb fékutat mindkét fék pontos használatával lehet elérni. Határozott féknél nehéz eltalálni a megfelelő mértékű nyomást
a hátsó féken, ugyanis a motor hátulja óhatatlanul elkönnyül. Ezért is fontos a jó
beállítás és a gyakorlás.

Gyakorlásképpen
egyik kezünkkel
el is engedhetjük
a kormányt
fékezés közben
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… kanyarban
A kanyarodás, illetve kanyarok témaköre az egyik legbővebb ismeretanyag a motoros vezetéstechnikában. Ezúttal a közúton előforduló, alapvető helyzetekkel
foglalkozunk.
Közúton és józan ésszel közlekedve – az esetek nagy részében – minden kanyarív kezelhető úgy, hogy a motoros felsőteste a motorral egy vonalban marad.
Sokan hajlamosak a térdeiket eltávolítva a tanktól az adott oldalon kanyarodni,
pedig ez semmiben se járul hozzá a kanyar stabilitásához, mivel elvesztettük
a kellő kontaktust a motorral. Még a pályaversenyzők sem a térdeikre helyezik
a hangsúlyt a kanyarokban, hanem inkább a felsőtestükre, mivel a guruló össztömegnek az a legmagasabban levő része. Tehát amennyiben mégis el kell térni
az egyvonalú tartástól, azt a felsőtesttel kell megtenni. Fontos tudni, hogy minden kanyarhoz társul egy megfelelő kanyarív és az ehhez az ívhez tartozó meg-

Kanyarodás közben
a tekintetünk
azt a pontot kövesse,
ahova tartunk
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Jól látható
eltérés van
a motor pályaíve
és a fej,
illetve a tekintet
iránya között

felelő sebesség. Amennyiben az ívhez mérten túl alacsony a sebesség, a motor
szűkebben fordul vagy beesik kanyarodás közben. Ha túl nagy a tempó az ívhez
képest, a motor szélesebben fog fordulni. Mindez a centrifugális erő következménye, amely ismét egy olyan tényező, amelyet a motoros határoz meg, mivel
tudja, hogy hol szeretne elfordulni, és ahhoz mekkora sebességet választott.
Az adott kanyarhoz tartozó optimális és biztonságos sebességet a józan ítélőképességünk segítségével határozzuk meg, mely azonban csak megfelelő gyakorlással alakulhat ki.
Természetesen lehetséges módosítani a motor sebességét kanyarív közben,
ám ez számos kockázatot rejt, és nem könnyű kivitelezni. Törekedni kell arra,
hogy a kanyarív megkezdésekor már meglegyen az a sebesség, amellyel az ívet
követni tudjuk. Az alacsony sebességű kanyaroknál a leggyakoribb hiba a gázelvétel, rosszabb esetben – ijedtünkben – az első fék használata. Ilyenkor csökken
az a lendület, amely a kanyar stabilitását adja, beesik a motor és padlót fogunk.
Tehát a megfelelő mértékű lendület és annak megtartása a cél kanyarban.
Szűk fordulók kivitelezésekor, például egy megfordulásnál, lehetőségünk
nyílik felső testhelyzetünk módosításával stabilizálni az ívünket. Ezt a technikát
előszeretettel alkalmazzák a rendőrmotorosok, akiknek gyakran van szükségük
ilyen fordulókra.
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Kis sebességnél
a testsúly áthelyezésével,
illetve a láb letételével
is segíthetünk
a kanyarodáskor

Kis sugarú fordulóknál kényes egyensúly alakul ki a gravitációs és a centrifugális erők között. Tudni kell, hogy a motor a legszűkebb fordulókörét akkor
képes leírni, ha maximálisan bedöntjük. Alacsony sebességnél ilyen mértékben
bedönteni a motort nem könnyű feladat. Segítségünkre van ilyenkor a helyzethez választott megfelelő sebesség és olyan testhelyzet, amellyel a gravitáció
ellen dolgozunk. Ilyenkor a motort magunk alatt az ív belseje felé toljuk úgy, hogy
a vállaink az ív külső része felé tolódnak. Mindeközben a combjainkkal tartjuk
a tankot. A kanyarodás megkezdése előtt már minimális nyomást gyakorlunk
a hátsó fékre, amely a gáz tartása mellett megváltoztatja a futómű geometriáját,
úgymond, „megülteti” a motort. Ellentmondásos helyzet ez, mivel tartjuk a gázt
és mégis fékezünk!
A gáz és fék egyensúlya, valamint a helyes testhelyzet teszi stabillá ezt a fajta
kanyart, fordulót.

Tippek kezdőknek és haladóknak

37

haladás emelkedőn - lejtőn
Az emelkedőn vagy lejtőn való egyenes haladás alapvetően nem szembesít
bennünket nagy kihívásokkal, hiszen felfelé kellő mennyiségű gázt adunk, lejtőn
pedig visszaváltunk és használjuk a fékeinket. Amennyiben viszont megállásra,
megfordulásra vagy esetleg parkolásra kényszerülünk, a kezelőszerveket illetően érdemes egy adott sorrendre odafigyelni.
Az alábbiakban felsorolunk néhány ilyen esetet:
– Piros lámpához érkezünk egy emelkedőn. Érdemes ilyenkor úgy elérni az
álló helyzetet, hogy még a teljes megállás előtt visszakapcsolunk első fokozatba,
behúzott kuplunggal, mindkét féket használva a bal lábunkat tesszük le. Ez az
elindulás pillanatában lesz fontos, ugyanis a gravitáció hátrafelé húz minket, tehát a kuplung csúsztatása és a megfelelő gázmennyiség kicsit kényesebbé válik,
mint egy vízszintes úton való elinduláskor. A kuplung és a gáz egyensúlya azért
is fontos, mert a terhelés nagyrészt a hátsó keréken van, így egy erősebb motornál előfordulhat az is, hogy a motoros saját maga alól a levegőbe „lövi” a motort.
Érdemes tehát „teli marokkal” fogni a gázkart, mivel így pontosabban tudunk
adagolni, és a hátsó féket, mint az autó kézifékét használva, a kuplung tapadása
szerint finoman engedni.
– Amennyiben lejtőn kell elindulnunk, sokkal egyszerűbb a helyzet, mivel csupán el kell engednünk a fékeket, és a megfelelő fokozatot kiválasztva gurulva
kiereszteni a kuplungkart.
– Ha parkolásra kényszerülünk lejtőn vagy emelkedőn, a kezelőszervek sorrendje igen fontos. Nem ritka, hogy a motor saját életet kezd élni, és megindul
előre vagy hátra. Egy autóban a kézifék, egy motoron a sebességváltó fogja rögzíteni a gépünket. A kuplungot behúzva, mindkét fékkel álló helyzetig fékezzük
a motort. Érdemes ilyenkor is a bal lábunkat letenni, és ha lehet, már első fokozatban elérni a teljes megállást. Ezután még mindig két kézzel fogjuk a kormányt,
és a hüvelykujjunkkal lekapcsoljuk az úgynevezett vészleállítót, mely általában
egy jókora piros gomb. A következő mozzanat a kuplung kiengedése, ezután
következnek a fékek. A sorrend azért fontos, hogy a motor munkaütemei – a láncon keresztül – rögzíteni tudják a hátsó kereket. Ha lehet, próbáljunk olyan helyen megállni, ahol lehetőségünk van a kormányt úgy fordítani, hogy ha valamiért
mégis megindulna a motor, egy padkának támaszkodjon. Elindulásnál a sorrend
fordítva érvényes, tehát fékek, kuplung és indítás.
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– A lejtőn való megfordulás igen kényes téma, mivel a gravitáció – a lendületünk és az út dőlésszögétől függően – egész másképpen hat a kanyaríven. Teljes
biztonsággal csak sok gyakorlás után lehet végrehajtani, de még így is érhetnek
minket meglepetések. A legbiztosabb, hogyha először megállunk, és a lejtő vagy
emelkedő tulajdonságait használva két lábbal a földön óvatosan fordulunk meg.

A lejtőn, illetve
hegymenetben
végrehajtandó manőverek
gyakorlásához
keressünk megfelelő
– kevésbé forgalmas –
területet
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tekintet, koncentráció
A motoros közlekedés legalább akkora próbája az emberi szellemnek, mint
a testnek. Nem elég jól és ügyesen kezelni gépünk és testünk egységét, az összpontosítás 150 százalékára szükségünk van ahhoz, hogy sikeresen és épségben
eljussunk egyik pontból a másikba.
A koncentráció és szellemi egyensúly egyik legfontosabb pontja a tekintet és
a vizuális észlelés.
A haladás szempontjából akár gyalogosan is meghatározó, hogy az ember
hova néz, illetve hova koncentrál, mert a kettő néha eltér egymástól. Gondoljanak
olyan esetre, amikor bár az utat nézi a sofőr, mégis a kihangosított telefonbeszélgetésre figyel az autójában több percen keresztül. A telefonos beszélgetés
biztonságosnak ítélhető a kihangosítás miatt, ugyanakkor egészen biztos, hogy
a pár perces telefon közben a forgalomban odáig előfordult, potenciális veszéA kanyarodás
komoly koncentrációt
kíván a motorosoktól
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lyeket rejtő helyzeteket nem tudná visszaidézni a sofőr, mert nézett ugyan, de
nem látott!
Ami autóval egy figyelmetlenség miatt bekövetkezett koccanás, az motorral
könnyen beláthatatlan következményekkel járhat.
Alapvető igazság, hogy motorral csak akkor leszünk képesek egy adott irányba haladni, hogyha oda is nézünk, mi több, koncentrálunk.
Épp ezért kimerítő program egy egész napot végigmotorozni. A legnagyobb
veszélyt az jelenti, hogy fizikailag nem érezzük a fáradtságot, mentálisan azonban már régen szükségünk lenne a pihenésre.
E fejezet mondanivalóját legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy
mindig oda nézzünk, ahová a következő pillanatban érkezni szeretnénk. Ez persze csak papíron ilyen egyszerű, hiszen a vizuális észlelés igen összetett. A motoros közlekedésben számos dolgot kell figyelnünk és észlelnünk, és ezeket az
észleléseket az agynak a másodperc tört része alatt fel is kell dolgoznia ahhoz,
hogy a helyzethez mért jó döntést meghozzuk.
A tekintetünk által befogott 90°-ba sok minden belefér. Amire elsősorban koncentrálnunk kell, az az a képzeletbeli vonal, amelyet a motorunkkal le fogunk írni
a következő egy másodpercben.
Amit a perifériás látás révén észlelnünk kell, anélkül hogy az összpontosítás
helye változna: az oldalról érkező fenyegetések, az útburkolat minősége, a forgalom többi résztvevője. A műszeregységre és tükrökre természetesen pillantani
kell, de amint ez megtörtént, a tekintetet újból vissza kell irányítanunk a haladási
vonalra.
A koncentráció pontja változik a sebesség függvényében. Minél nagyobb
a sebesség, annál távolabbra összpontosítunk, mivel hamarabb érkezünk oda.
Kanyarhelyzetben még kritikusabb a tekintet és összpontosítás kérdése.
A kanyar megkezdésekor fejünket elfordítva pásztázzuk azt a területet, ahol el
fogunk haladni, pontosabban arra az ívre koncentrálunk, amelyet a motorral szeretnénk leírni. A fejünk elforgatása mellett az is fontos, hogy a fejünk függőleges
tengelye merőleges legyen a talajhoz képest. Az emberi agy oldalra billentett
fejjel körülbelül 28°-ig képes pontosan érzékelni a „fent”, „lent”, „jobbra”, „balra”
irányokat!
A tekintet, illetve a koncentráció pillanatnyi eltérése is befolyásolja a motor haladási irányát. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb az eltérés egy pillanatnyi figyelemkiesés következtében!
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kormányzás
Amikor az ember kormányzásra vagy csak egy kormányra gondol, először egy
kerék jut az eszébe, amit ha elfordít egy adott irányba, a jármű is – szót fogadva
– elfordul arra.
Ez persze a motorra is érvényes, amennyiben lépésben haladunk. Egy adott
tempó felett a kétkerekű azért fordul, mert bedől a meghatározott irányba. Sok
motoros csak hosszú idő alatt képes leküzdeni azt a félelmét, amely akkor jelentkezik, amikor a gépet bizony hangsúlyosan kell bedönteni ahhoz, hogy elforduljon egy bizonyos tempóval. Csak a kitartó gyakorlás hozhatja meg azt a bizalmat, amelyet a motor stabilitásába helyezünk, és amely szorosan összefügg
a lendülettel. Ekkor már szükség van egyfajta ellenkormányzásra is. Az autókban
tapasztalható ellenkormányzáshoz képest persze teljesen különböző dologról
beszélünk.
Aki már sikeresen elfordult motorral, már biztosan végrehajtotta ezt a technikát, máskülönben nem sikerült volna a kanyarvétel. Az első bukfenc a biciklivel is
ezzel vagy ennek hiányával van összefüggésben.
Sokan bele sem gondolnak, hogy kanyarodás közben egész pontosan mit is
csinálnak a kormánnyal, illetve hogy a kormány mozdítása miként befolyásolja
a motor mozgását. A következőkben ezt fogjuk tisztázni.
Elsősorban tudnunk kell, hogy a motor – szerkezetének és a kerekeken jelentkező giroszkóp hatásnak köszönhetően – alapvetően egyenesen akar menni.
Aki követi valamely motorverseny-szériát, bizonyosan látott már olyan bukást,
amikor a pilóta leröppen a gépről, az pedig némi kacsázás után halad tovább
nyílegyenesen. Minél nagyobb a sebesség, annál stabilabb a motor egyenes haladása, és annál nehezebb lesz abból kimozdítani.
A kanyarodás megkezdésekor ezt a stabilitást törjük meg, egyrészt felsőtestünk súlypontáthelyezésével, másrészt a kormány elmozdításával úgy, hogy a kanyar irányához képest ellentétesen toljuk, préseljük a kormányt. Ez a mozdulat
egy külső szemlélőnek fel se tűnik, annyira kicsi, a motorosnak azonban bőven
elég az a pár milliméter, amennyit mozdított a kormányon. Ennek az elmozdításnak a nagysága határozza meg, hogy a motor mennyire fog bedőlni a kanyarban.
Amíg kanyarodunk, fenntartjuk ezt a kormányállást, amint befejeztük és szeretnénk újból egyenesen haladni, csupán meg kell szüntetnünk a nyomást, amelyet
addig gyakoroltunk a markolatokra.
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Ez a technika természetesen csak akkor működik precízen és hatékonyan, ha
kellőképpen laza a felsőtestünk. Ha valaki merev, mintha karót nyelt volna, a motorja is szögletesen reagál majd.
A motor mindig úgy fog reagálni a kormány elmozdítására, ahogy mi azt elvégezzük. Ha hirtelen nyúlunk bele, szinte bezuhanunk a kanyarba, ha lassan és
fokozatosan tesszük ezt, a kanyar komótos lesz.
Bízzunk a gumik tapadásában, de legyünk tisztában azok állapotával. Nem
érdemes eltérni a gyártó által előírt gumi típusától, méretétől és nyomásától.
A gumik minősége a motoron is létfontosságú, talán hangsúlyosabban is, mint
az autónál. Soha ne spóroljunk a gumikon!
Sok kezdő motorostól lehet hallani, hogy milyen hihetetlen, a motor szinte
vízszintesen fekszik a kanyarban, de jele sincs a megcsúszásnak! amennyiben
összedolgozik a jó beállítás, a minőségi és száraz aszfalt, valamint a kellő vezetéstechnikai tudás triója, a motorral csodákat lehet művelni.

Megfelelő sebességnél
ne féljünk
a motor megdöntésétől
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A jó minőségű
és fajtájú gumik
használata
a motornál fontosabb,
mint az autónál
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időjárás
A motorosnak a hideg idő 10 fok környékén kezdődik. Azon túlmenően, hogy
az ember fázik, sok egyéb kedvezőtlen hatása is van a zimankónak. A vacogás
például kontrollvesztéssel is járhat, de fontos tudni, hogy ha az emberi szervezet
már több hőt veszít, mint amennyit megtermel, fáradtsággal, megnövekedett
reakcióidővel és koncentrációhiánnyal lesz dolgunk. Márpedig, mint azt már korábban említettük, a figyelem sohasem lankadhat, mert az életünk múlik rajta. Az
sem mellékes, hogy amennyiben pedig tartósan tesszük ki hidegnek az ízületeinket, azok maradandó károsodást szenvedhetnek.
Nincs értelme tehát egy adott hőmérséklet alatt motorra ülni tudván azt is,
hogy a hideg aszfalt nem nyújt optimális tapadást. Ha mégis hidegben kell motoroznunk, nem kerülhetjük el a megfelelő felszerelés beszerzését. Ma már rengeteg korszerű és hatékony motoros aláöltözet létezik, emellett érdemes valamilyen
maszkot vagy nyakmelegítőt használni, és ha tehetjük, szereljünk fel markolatfűtést. Vastagabb kesztyűt is érdemes használni, ám ez abból a szempontból
előnytelen, hogy nem érzékeljük pontosan a kezelőszerveket.
A motoros a sisak kérdésében is dilemma előtt áll, mivel ha becsukja a szellőzőket, párásodik, ha kinyitja, fázik. Beburkolhatjuk motorunkat különböző – erre
a célra tervezett – paplanokkal, markolatvédőkkel, ám hideg időben akkor is úgy
nézünk ki, mint egy „Michelin baba”, és minden igyekezet ellenére a motoros kézés lábfeje általában fagyos lesz.
Más kérdéseket vet fel a jó idő, a kánikula. Bár javul a helyzet e téren, a legnagyobb melegben még mindig gyakorta látni olyan motorosokat, akik rövidnadrágban, atlétatrikóban és strandpapucsban indulnak a Balatonra egy hasonlóan
lenge öltözetű barátnő társaságában. A sisak azért rajtuk van, de annak csatja
már lobog a szélben. Pedig a korábban említett teljes harci dísz a meleg ellenére
sem hiányozhat, még akkor sem, ha csupán röpke néhány kilométert teszünk
meg, ezt bármely józan ésszel gondolkodó ember belátja.
Pénztárcafüggő dolog, de sok olyan termék létezik, amely kimondottan a nyári motorozást segíti. Ilyenek például az úgynevezett mesh kabátok, amelyek sűrűn perforált szintetikus termékek. Az optimális azonban a szellőzőkkel ellátott
bőrruha.
Gondolni kell a szervezet folyadékvesztésére is, melynek nagy része a bőrön
keresztül párolog el. Érdemes gyakrabban megállni pihenni és pótolni a vizet,
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levenni a ránk sült felszerelés egy részét. A ruházat és sisak színe ilyenkor meghatározó lehet. Ha például valaki kedveli a sötét színeket, nyáron általában többet
szenved. Egy fekete sisak még a fej túlmelegedését is eredményezheti,
amely meglehetősen sok kockázatot jelent.
Esőben motorozni még finoman szólva is kellemetlen dolog.
Előfordulhat persze, hogy kénytelenek vagyunk
égszakadásban elindulni, vagy éppen útközben
ér el minket a zápor. Sokan a kelleténél jobban
félnek a vizes utaktól, ami azért nem baj, mert
ha a testi épségünkről van szó, az óvatosságot nem lehet túlzásba vinni. Útburkolatok tekintetében létezik olyan típusú aszfalt is, amely még
szárazon is úgy csúszik, mint a jég, ha pedig még víz is
kerül rá, akkor életveszélyes is lehet.
Amennyiben az eső útközben kapott el minket és nincs
nálunk esőruha, a teljes megázást és következményeit
meg lehet előzni azzal az egyszerű taktikával, hogy egy
közértnél vagy benzinkútnál megállva beszerzünk néhány szemeteszsákot és kisebb zacskót. A felsőtest
védelme a legfontosabb, ezért a fejünk és karjaink
magasságában tépjünk lukakat és húzzuk a ruházatunk fölé, mint egy köpenyt. A kisebb zacskót kössük a csizmánkra, hogy a lábfejünknek megadjuk
a szárazság esélyét. Nagyobb szemeteszsákból
lehet nadrágot is formázni, de lábszáraink mindenképp ázni fognak.
Optimális esetben azonban a motoros felszerelésében ott lapul az esőruha, ennél jobbat
nem tehetünk magunknak.
Esőben motorozni nem kellemes,
de szorult helyzetben
az esőruha sokat segíthet
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utas a fedélzeten
Kevés olyan kellemes élmény létezik, mint amilyen egy napos időben megtett kör
kedves párunkkal motoron, ebéddel vagy fagyizással egybekötve a természet
szépségeivel a háttérben. Az utas jelenléte motorozás közben azonban komoly
veszélyeket rejt. Kezünkben egy embertársunk élete, és ahogy a mondás szól:
„egy rosszul viselkedő utas túltesz egy ív közepén levő olajfolton”.
A teljes felszerelés mellett az utas teljes figyelmére is szükség van, mivel legalább annyira részt vesz a motor irányításában, mint a pilóta.
Utasunkkal indulás előtt fontos tisztázni, hogy menet közben mit tegyen és mit
ne. Az az utas, aki még sosem ült motoron, általában természetes félelemmel áll
a motorozáshoz, ezért fontos, hogy rendkívül lassan és körültekintően induljunk
el és közlekedjünk, időt engedve ezzel utasunknak arra, hogy kialakuljon egyfajta
komfortérzete.
A motor felépítése befolyással van arra, hogy utasunk milyen üléspozíciót és
testhelyzetet képes felvenni mögöttünk. Az utas felsőtestének mindenképpen
kontaktusban kell lennie a pilótáéval annak érdekében, hogy annak minden mozdulatát le tudja követni menet közben. Amennyiben utasunk annyira alacsony,

A jó utas
együtt „lélegzik”
a pilótával
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hogy nem képes vállunk felett átnézve az utat figyelni, maradjon hátunkhoz „ragadva” és karoljon át minket. Optimális esetben az utas egy kézzel a tankra tenyerel, megtámasztva magát fékezéskor, a másikkal pedig a pilóta mellkasát fogja,
hogy gyorsításnál tartani tudja magát. Amennyiben ez nem lehetséges, az utas
a tank helyett az ülés hátuljára szerelt kapaszkodót is használhatja, kapaszkodni
mindenképpen két kézzel kell! Az utasnak úgy kell a combjával tartani a pilótát,
ahogy a tankot szorítja a combjával. Ezzel elkerülhető, hogy például fékezéskor
előrenyomja a motor vezetőjét.
Fontos, hogy az utas is figyelje a forgalmat, legalább annyira koncentráljon,
mint a pilóta, hogy előre felkészülhessen a várható forgalmi helyzetekre.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az utassal megváltozik a motor súlyeloszlása is. Az óvatos és fokozatos gyorsítás elengedhetetlen, mivel a motor
farnehéz lesz. Fékezésnél hosszabb fékutak valószínűsíthetők, mert a motor guruló össztömege nagyobb.
Kanyarban legyünk még óvatosabbak, ne ijesszük meg utasunkat túl nagy bedöntésekkel, és mindenképpen figyelmeztessük, hogy igyekezzen velünk együtt
mozogni.

Bár sok motoron van
kapaszkodó azt utasnak,
ilyen pozícióban
a pilóta nem kap
segítséget
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Sokkal jobb
a pilóta átölelése,
a legjobb azonban,
ha az utas egyik keze
a tankra támaszkodik
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Az autópályán történő haladás
az autósok és a motorosok
számára is kényelmes,
ugyanakkor az út
egyhangúsága miatt
különös figyelmet igényel
a járművezetőktől.
A motorosoknak pedig
ügyelniük kell arra,
hogy figyelemmel legyenek
a közlekedő partnerek
járművének holtterére,
hiszen a kisebb kiterjedésű
motoros könnyen
látótéren kívül kerülhet.
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forgalomban
Nem túlzás ragaszkodni ahhoz a motoros „szlogenhez”, hogy: közúton úgy motorozz, mintha mindenki a vesztedet akarná! A közlekedésben résztvevő motoros fizikailag sokkal védtelenebb, mint bármely más szereplő. Úgy is felfoghatjuk
a dolgot, hogy gyalogosok vagyunk, akik ráültünk egy rakétára!
Nincs körülöttünk némi védelmet jelentő karosszéria, és bármennyire fejlett
a felszerelésünk, kiszolgáltatottak vagyunk az elemeknek, a bukás következményeinek. A felhőtlen motorozás úgy kezdődik, hogy a motorosnak minden közlekedési mozzanatot előre kell látnia, illetve vélelmeznie. A figyelmünk és koncentrációnk körébe eső összes szereplő – tömegközlekedési járművek, autósok,
gyalogosok, biciklisek – várható viselkedését meg kell tudnunk ítélni a másodperc tört része alatt, és az adott helyzethez mérten kell a gépünket irányítani,
a sebességünket megválasztani.
Sokszor hallani motorosoktól olyan panaszokat, hogy „a gonosz kamionos
rám húzta a kormányt az autópályán, amikor mellé értem!”.

Még a kerékpárosokra is
figyelni kell
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Pedig csak józan belátásra lenne szükség ahhoz, hogy megértsük, a motoros
szemből látható felülete egy autóhoz képest nagyon kicsi. Minél kisebb a felénk
haladó tárgy látható felülete, annál kevésbé vagyunk képesek annak távolságát
és sebességét megítélni. Mi több, a motorkerékpár fényszórója magasabban helyezkedik el, mint egy autóé, következésképpen az észlelt horizonthoz is közelebb
lesz, amit pedig horizont közelinek érzékelünk, az egyben távolabbinak is tűnik.
Mindamellett, hogy igen nehéz megítélni a motorkerékpár autóhoz mért távolságát és sebességét, fel kell készülnünk azokra a váratlan helyzetekre, amikor
látszólag teljesen egyértelműek, hogy egy autós vagy gyalogos mit fog cselekedni, ám mégsem ezt teszi.
Néhány példa, amely talán a legszélsőségesebb esetek közé tartozik.
Védett úton haladunk, fényes nappal, lakott területen. Egy kereszteződésben
jobb kéz felől megérkezik a stopvonalhoz egy autós. Mintegy 50-80 métere vagyunk tőle, amikor már látjuk, hogy a sofőr néz jobbra-balra, és észrevesz minket.
Ekkor mi egy kevés gázt elveszünk, mert jobb az óvatosság, és már olyan közel
vagyunk, hogy egymás szemébe nézhetünk, amikor az autós behajt a kereszte-

Ilyen helyzetben
elég egy rossz mozdulat,
vagy a közlekedő partnerek
figyelmetlensége a bajhoz
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ződésbe! Erre a helyzetre elfogadható magyarázat nincs, hacsak az nem, hogy
az autós képtelen felmérni, hogy átfér-e előttünk vagy sem. Ilyenkor arra kell
koncentrálni, milyen esélyünk van a kerülésre, illetve – amennyiben kellő gyakorlatunk van – intenzív vészfékezést kell közben végrehajtanunk.
Egy másik példa: nappal és lakott területen haladunk egy gépkocsi mögött
kétirányú forgalmú úton. Az előttünk levő autós lassít, de nem használ irányjelzőt.
Mivel a kikerülést, előzést semmi sem akadályozza, így a szembejövő forgalom
sávjába átsorolva megkezdjük a manővert. Aztán amikor a jármű mellé érünk, az
hirtelen balra fordul. Ezek a példák azt mutatják, hogy talán a látszólag egyértelmű helyzetektől kell a leginkább óvakodnunk. Minden pillanatban számos lehetséges forgatókönyvvel kell rendelkeznünk, induljunk ki mindig a legrosszabb
variációkból, mert nagyobb eséllyel kerüljük el a bajt. Nem árt időnként pillantást
vetni a mellettünk haladó autó vezetőjére, így láthatjuk, hogy eszik-iszik, telefonál,
rágyújt, lehajol valamiért, vagy észrevett-e bennünket.
A motoros közlekedésben a legkedvezőbb helyzet, amikor egymagunkban
haladunk egy adott úton, belátható szakaszon belül előttünk és mögöttünk nincs
senki. Ez persze nem azt jelenti, hogy vígan bámészkodva, a tájat nézegetve motorozhatunk! Számos tényező ingerli ilyenkor is a lankadó figyelmünket. Meglepetések még akkor is előfordulhatnak, ha már igen jól ismerjük az adott útszakaszt.
Egy kellemes hegyi úton például mindig fel kell készülnünk a kanyarív mögött
megbúvó új keletű kavicsfelszóródásra, kőomlásra, kátyúra, elakadt járműre,

Van olyan pillanat, amikor a motorosból
szinte semmi sem látszik
az autó visszapillantó tükrében
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hirtelen szemünkbe sütő napfényre, esetleg vadra. Az ismeretlen az egyenlet
egyik eleme! Nem tudhatjuk azt sem, hogy a szembejövő forgalom nem tér-e át
véletlenül a mi sávunkba.
A kanyarok szöge csak a legritkább esetekben állandó. A kezdőívhez képest
szűkülhet vagy tágulhat is, mire a végére érünk. Ha egy általunk még ismeretlen
hegyi szakaszon közlekedünk, fontos a kordában tartható sebesség megválasztása. Modern kori orosz rulettként foghatók fel azok a gyors (időre motorozott!)
körök, amelyeket a szezonban egyesek a Szentendrét Visegráddal összekötő
hegyi úton futnak. A figyelmünket ráadásul meg kell osztani a mindenkori veszélyre, az útburkolat minőségére koncentrálva.
Előfordulhat, hogy egy általunk már jól ismert útszakasz burkolatán jelennek
meg váratlan csapdák. Vízátfolyás, javítás utáni murva, sóder, falevél, sár vagy
szerencsétlenül járt állat. Sosem tudhatjuk biztosan, mit hoz számunkra a következő kanyar, kivéve, ha egy zárt versenypályán motorozunk.
Egy adott jármű mögött haladva az elsődleges figyelmet kívánó tényező a követési távolság. Fel kell készülnünk arra, hogy az előttünk haladó jármű bármely
pillanatban fékezhet, kanyarodhat, kerülhet, vagy adott esetben leszakad róla
egy alkatrész vagy rakománya darabja, amely veszélybe sodorhat minket. Nem
feltétlenül fogjuk időben észlelni az esetleges útburkolati hiányosságokat, mert
az előttünk haladó jármű azokat eltakarja.

Rá kell érezni arra a pontra,
ahol már a gépkocsivezető
észlel bennünket
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Párhuzamos közlekedés esetén tudnunk kell, hogy például egy autót vezető
személynek a látókörét nagyon sok elem korlátozza, így jönnek létre a holtterek.
Mivel a motor és motoros észlelhető és látható felülete kicsi, könnyebben „tűnik
el” az autós holtterében. Vannak olyan helyzetek, amikor nem lehetünk teljesen
biztosak abban, hogy észleltek bennünket. Előfordulhat, hogy a hozzánk legközelebb eső járművek vezetői már tudják, hogy ott vagyunk, viszont éppen ők fognak minket eltakarni mások elől. Sokszor éppen az a jármű sodorhat veszélybe

Itt nyilvánvalóan
takarásban vagyunk

Ez az a helyzet,
amikor számolni kell
a közlekedő partner
váratlan lépésével

Ha így kezdjük
a sávváltást,
jó eséllyel tud rólunk
a teherautó sofőrje
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bennünket, amelyik jóindulatúan elenged. Amennyiben valamely jármű mellett
párhuzamos haladásra kényszerülünk, fel kell tételeznünk, hogy a jármű vezetője
nem észleli a jelenlétünket. Ennek fényében törekednünk kell arra, hogy a lehető
legkevesebb ideig haladjunk a másik jármű mellett.
A motorral való közlekedés egyik előnye, hogy városban nem kell parkolódíjat
fizetnünk, és képesek vagyunk szűkebb helyeken is közlekedni. A legnagyobb
veszélyt az autósorok közti haladás rejti.
A párizsi körgyűrűk egyik íratlan szabálya például, hogy a belső és középső
sávok közt haladnak a motorosok, amikor forgalmi dugó keletkezik. Az autósok
ezért helyet is hagynak azért, hogy a motorosok elférjenek. Ez természetesen
egy hosszabb múltú közlekedési hagyományból eredő jól működő rendszer.
A sorok közti haladás leginkább akkor válik veszélyessé, amikor több motoros
egyszerre és sávközöket váltva halad előre, adott esetben egymással párhuzamosan. A közhiedelem ellenére egyre kevesebb a „gonosz autós”, aki szándékosan ránk húzza a kormányt, gyakoribb az olyan eset, amikor helyet hagyva az
egyik oldalon közelítő motorosnak a másik oldalon levőre húzza rá az autóját. Ez
mindenképp a motorosok hibája. Törekednünk kell arra, hogy dugós helyzetben csak egy sávközt használjunk. Ugyanakkor fokozott figyelemmel kell kísérni,
hogy vajon a következő autók vezetői észleltek-e bennünket, nem telefonálnak-e,
figyelnek-e a forgalomra.

Ha magányosan – kihalt úton –
motorozunk,
a váratlan akadályokra,
az út burkolatára
és kanyaríveire
kell koncentrálnunk
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Tanácsos ilyenkor óvatos tempót választani, benézni az autók szélvédőin,
figyelni a vezetők reakcióit, miközben a gépkocsik közti távolságot is mérlegeljük,
vajon elfér-e a kormány.
Éjszaka természetesen látni és látszani a legfontosabb. Nappal sem haszontalan, de éjszaka kifejezetten előnyös a motoros láthatósági mellény. Éjszaka
ugyanis még nehezebb felmérni a távolságot, a sebességet és ilyenkor a legaktívabbak a vadak is. Érdemes tehát mérsékelni a sebességet! Nem minden
motor fényszórója fordul el a kormánnyal együtt, így a kanyarívek beláthatósága
is messze elmarad az ideálistól. Az éjszakai közlekedés felvet néhány érdekes
biológiai kérdést is. Kevesen gondolnák, hogy az ember – akárcsak egy molylepke – reflexszerűen összpontosít egy adott fényforrásra. Ezért a szembejövők
fényszórói helyett próbáljunk egy általunk megvilágított és nem vakító teret pásztázni. Amennyiben mégis belenézünk valamilyen erősebb fényforrásba, készüljünk fel arra, hogy a szemünknek kell némi idő, amíg újból képes lesz fókuszálni.

Bármilyen nagy is
a forgalom,
a motoros sem
lépheti át
a záróvonalat
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túra közben
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csoportos motorozás
Kisebb-nagyobb létszámú közös motorozás – a megtett távolságtól függetlenül – a legtöbb esetben kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást jelent. Bizonyos
szabályokat azonban követnünk kell, ha biztonságban szeretnénk csoportosan
motorozni.
A konvoj sorrendjét a motorok teljesítménye és a motorosok tapasztalati szintje határozza meg. Alapvetően a csapat leglassabb tagjait a sor elejére kell helyezni, a többieknek pedig őket kell óvniuk és támogatniuk az úton.
A kevésbé rutinos pilótát egy tapasztaltabb motorosnak kell követnie, az előre
tisztázott technikák szerint.
Az egyenes haladásnak az úgynevezett „farkasfogszerű” elrendezésben kell
történnie. A motorosok így jobban belátják az éppen következő szakaszt, nem
utolsósorban pedig így egy összefüggő testet alkotnak, megakadályozva, hogy
például egy autós megszakítsa a konvojt. Erőszakos autóvezetők mindig akadnak, ezért arra is fel kell készülni, hogy az egységet megbontják. Ilyen esetben

Nagy élmény
a csoportos túrázás,
de a szabályait
érdemes betartani
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Ez az utas
biztosan nem okoz majd
kellemetlen meglepetést
túra közben
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a „farkasfogat” a felvezető megbontja, és lassítva – az út széle felé terelve a sort
– elengedi a tolakodót.
A csoportos motorozás talán legnehezebb eleme az előzés. Amennyiben
a felvezető úgy dönt, hogy érdemes megelőzni egy adott járművet, az előzés
megkezdésekor kisorol, és bekapcsolt irányjelzővel addig marad a kitérő sávban,
ameddig a szembejövő forgalmat biztonságosnak ítéli. A sor többi tagja figyeli,
hogy meddig tartja fenn az előzési manővert a felvezető. Amint visszasorol a felvezető, az őt sorban követő társai is visszasorolnak. Amennyiben egy előzés
közben a konvoj kettészakad, a hátul maradt társakat segítve újból kisorol a felvezető, jelezve ezzel, hogy az előzés megkezdése biztonságos.
A kanyaríveknél szintén megbontja a „farkasfogat” a felvezető, megszabva
egy mindenki által követhető ívet és tempót.
Elindulás előtt érdemes az útitervet megbeszélni, így mindenki tudja, hogy
mely szakaszok után lesz pihenő, esetleg ebédszünet.

Jelentős szerep jut
a csapat felvezetőjének,
aki jó esetben
a társaság legtapasztaltabb
motorosa
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karbantartás
Motorunk műszaki állapota kritikus fontosságú. Nem haszontalan dolog a géphez tartozó kézikönyvet havonta legalább egyszer átolvasni, mivel sok olyan információt tartalmaz, amely segít a motor állapotának megőrzésében és előmozdítja a biztonságos használatot.
Egyszerűbb dolga van annak, aki új motort vásárolt, mert a kereskedő megoldja a rendszeres ellenőrzést és karbantartást. Egy használt motor esetében
nyilvánvalóan akadnak olyan teendők, amelyeket magunknak kell megoldani.

A lánc feszessége
meghatározó
a motor hajtása
szempontjából,
ezért időnként
ellenőrizni kell
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Az autóhoz hasonlóan
a motorkerékpáron is ellenőrizni kell
az olajszintet, amely történhet
pálcás módszerrel vagy…

…a kémlelőablakon
keresztül

Meg kell tennünk ezt műszaki érzéktől függetlenül, hacsak nincs egy a bizalmunkba fogadott szerelő vagy tapasztalt motoros társ.
A következő elemek szemrevételezése rendszeresen szükséges: a lánc feszessége és kenése, az olajszint, a hűtőfolyadék szintje, a gumik állapota és nyomása,
a fékbetétek állapota és a fékfolyadék szintje, színe.
A lánc feszességét érdemes a gyártó által előírt módon beállítani, ez az első és
hátsó lánckerék közti ponton ellenőrizhető a lánc mozgatásával. Terhelésmentesen általában körülbelül 2 centiméter legyen a lánc mozgása. A lánc kenését nem
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lehet a megtett kilométerekhez vagy eltelt napokhoz mérten elvégezni, a legegyszerűbb, ha ránézünk a láncunkra, és amennyiben a közepén levő gyűrűk fényesek, használjuk a lánckenő sprayt.
Az olajszint ellenőrzése két módon történhet. Az egyik a betöltő kupak belső
részén levő pálca segítségével vagy a karter oldalán levő ablak szintezésével.
Utóbbi esetben (nedves karter) a motort be kell indítani és 5-10 másodperc elteltével leállítani, majd függőleges állásban megvárni az olajszint beálltát.
A fékbetétek állapota, illetve kopása viszonylag egyszerűen ellenőrizhető, és
nem is kell túl gyakran megtenni. Használt motor vásárlásakor azonban nem
árt, ha képesek vagyunk megítélni az állapotukat. A fémlapra felvitt kopóréteg
vastagságát kell figyelni, dobfék esetében a fékkulcs mozgatókarjának az állását
tudjuk megnézni.
A fékfolyadék szintjének csökkenése a kémlelő ablakban szintén a betétek kopására utal. Ebben az esetben fontos az is, hogy milyen színű a folyadék, ugyanis
a használat során besötétedik, és ekkor már nem képes a megfelelő teljesítményt
nyújtani.

Különösen használt motor
vásárlása esetén
fontos a fékbetétek
és a fékfolyadék szintjének
vizsgálata

65

66

előfordulnak
a képen látható
dupla veszélyhelyzetek,
hiszen a motorosnak
egyrészt a csatornafedélre,
másrészt a járdáról
leguruló autóra is
figyelnie kell.
ráadásul az autós
annyira megijesztheti
a motorost, hogy az
pánikhelyzetben inkább
A csatornafedelet választja
menekülésül.
Ez pedig vizes burkolaton
nem kevés kockázatot
jelent
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baleset
Egy bukás után a földön fekvő motorosnak – szinte kivétel nélkül – az jut először
az eszébe, hogy vajon mennyire sérült a motor. Pedig nem elhanyagolható a saját
testi állapotunk felmérése, főleg az esés utáni sokk csillapodása után, lévén ilyenkor nem érezzük azonnal a sérüléseket, illetve nem tudjuk megítélni azok mértékét. Amennyiben sérüléseink nem engedik, hogy mozduljunk, persze meg kell
várni a segítséget. Mentőorvosok elmondása szerint a motorosokat leginkább az
foglalkoztatja a beavatkozás során, hogy kénytelenek levágni róluk a ruhát, ami
pedig nem volt olcsó!
Nem ritka, hogy esés után az ember képes megmozdulni, így további kárt
okoz magának, amikor – tele adrenalinnal – fölugrik, és megpróbálja gyorsan kirángatni a motort az árokból. Az sem ritka, hogy ez a drukk hatására sikerül is, és
csak később vesszük észre, hogy meghúztuk magunkat vagy tovább rontottunk
esetleges sérüléseinken.
Csakis akkor próbálkozzunk a gép felállításával, ha biztosak vagyunk abban,
hogy van erre esélyünk. A motor akár több száz kilót is nyomhat, ami még egy
teljesen ép testnek is komoly erőfeszítést jelent.
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A karjaink és derekunk helyett meg kell próbálni inkább a combjaink erejét
használva függőleges helyzetbe hozni a motort. Ehhez először biztos fogást kell
találni mindkét kézzel és egyenes karokkal, a csípőt a géphez közel helyezve
a lábak erejével emelni úgy, hogy a hátunk lehetőleg egyenes maradjon.

Egy esetleges esés után
a motort úgy állítsuk fel, hogy
először a kézifékkel rögzítsük,
majd a megfelelő magasságban
a combunkkal támasszuk meg,
és úgy toljuk egyre feljebb és feljebb,
amíg egyenesbe nem áll
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Mester
motorosok
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akik minden korban példák lehetnek
Hazánkban a motorkerékpáros rendőröket mindig az átlagosnál nagyobb figyelem övezte. A 30-as években ők voltak az irigyeltek, majd évtizedeken keresztül
átlag feletti szakmai presztízst képviseltek, de a rendszerváltozást követő években is csak „kihalásos” alapon lehetett a BRFK-n nagy teljesítményű rendőrségi
motorkerékpárhoz jutni. Voltak természetesen kedvezőtlenebb időszakok is, de
az elmúlt bő nyolc évtized során a motorkerékpáros rendőri szolgálat igazolta
létjogosultságát.

múlt és jelen
A motorkerékpáros rendőri szolgálatról a megalakulásától kezdődően gazdag
„memoár” áll rendelkezésre. Ezekben a hagyatékokban tallózva, valamint az
egykori motoros rendőröket megszólaltatva megbizonyosodhatunk a szolgálat
nélkülözhetetlen szerepéről, szervezeti és technikai fejlesztésének fontosságáról.
Elmondható, hogy a motorkerékpáros rendőröknek mindvégig fontos szerepük volt a közlekedésrendészeti intézkedések foganatosításában, a forgalom
felügyeletében, a közúti balesetek és halálos áldozatok számának visszaszorításában és az egyéb, speciális feladatok végrehajtásában. A rendőri motorkerékpáros szolgálat fejlődésének legfontosabb állomásai a következők voltak.
Magyarországon első alkalommal 1926. július 29-én lépett szolgálatba
rendőrségi motorkerékpáros, aki a Mosonyi utcai bázist elhagyva kezdte meg

Amikor egy autót is kiváltott
az oldalkocsis rendőrmotor
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járőrszolgálatát. Minderre tizennyolc évvel az első rendőri motorkerékpár megjelenését követően került sor (utóbbi egy 1908-ban Detroitban megépített HarleyDavidson volt).
Mindössze néhány hét telt el, amikor 1926. szeptember 9-én a Kerékpáros
Osztály külön csoportjaként megalakult a Közlekedési Osztag, ahová a motorosok is tartoztak. Az osztag a lovas rendőrség pótlására és a gyalogos járőrök kiegészítésére jött létre. A motorkerékpáros rendőrök eleinte megfigyelő, felderítő,
futár és összekötő feladatokat láttak el.
Két évvel később, 1928-ban a szolgálat jellege jelentősen átalakult. Ekkor
a motorkerékpáros rendőrök fő feladatát a gépjárművek ellenőrzése, valamint
a gyorshajtások visszaszorítása képezte. Az osztag akkoriban mindössze öt
motorkerékpárral rendelkezett, motoronként egy járművezető és egy intézkedő
rendőr teljesített szolgálatot.
Az 1934-es esztendőben két jelentős esemény is történt. Augusztus elsején
kezdték meg működésüket a motorkerékpáros baleseti járőrök (még mindig
a Kerékpáros Osztály szervezeti keretén belül), s ekkor vette kezdetét a védett
vezetők motoros kísérése is.
A baleseti járőrök oldalkocsis motorkerékpárt kaptak, amellyel három rendőr
ment egy-egy baleset helyszínére. Az első két jármű 1200-as VDS típus volt,
majd 1937-ben további hat UHS motorkerékpárt szereztek be. Utóbbi 37 lóerős,
1300 cm3 hengerűrtartalmú, oldalt szelepelt motorkerékpár valósággal csodaszámba ment akkoriban.
Néhány évvel később a motorkerékpárokat Balilla típusú személygépkocsikkal váltották le, és utóbbiakat használták a balesetek helyszínelésére.

Az oldalkocsis motorkerékpár
nagy kincs volt akkoriban
a rendőrségen
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motoros kísérők
Hazánkban a meghatározott védett vezetők (államfők, kormányfők stb.)
részére 1960-ban szóló motorkerékpárosokból álló kísérő alegységet
hoztak létre. Mint ahogy az történni szokott, a vadonatúj Simson típusú
motorkerékpárokat az első „éles” feladat előtt mindössze 15 nappal
korábban adták át a forgalom-ellenőrző motoros alosztálynak.
Az alosztályon belül a feladatra legmegfelelőbb 24 fő kiválasztása
nem ütközött nehézségekbe, az új motorok bejáratása azonban igen.
Ezért két héten át minden egyes nap a Budapest–Szeged–Budapest
útvonalon közlekedve kellett bejáratni a motorokat, hogy meglegyen
a kellő kilométer s a motor szolgálatra alkalmas állapotban legyen. Ez
igen nehéz feladat volt akkoriban, hiszen gyorsforgalmi utak hazánkban még nem léteztek, továbbá a Simsonok és a mai járművek között
ég és föld a különbség.
A kísérőegység tagjai új díszruhát kaptak a feladatok végrehajtására,
mely kifejezetten figyelemre méltó szolgálati öltözet volt a kor viszonylatában.
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A kísérési feladatokat végrehajtó elit motoros rendőralakulatot ugyancsak
1934-ben hozták létre. A 24 órás készenléti szolgálatot több váltásban ellátó alegység a budavári kormányzói kabinetiroda előtt, valamint a Mosonyi utcai rendőrlaktanyában állomásozott. A feljegyzések szerint a 30-as évek végén Horthy
Miklós és vendégei kísérése már Harley-Davidson motorkerékpárokkal történt,
az alakulat létszáma ekkor 16 fő volt.
A 40-es években a motoros osztagot tovább fejlesztették. 1941-ben a 61 fős
összlétszám 4 altiszti és 57 rendőri státusból állt. A járműparkot 1943-ban 24
oldalkocsis és 7 szóló motorkerékpár képezte.
A motoros szolgálat dinamikus fejlődését a II. világháború megtörte. Ugyanakkor 1947-ben a forgalomba helyezett gépjárművek száma már meghaladta
a háború előtti állapotokat, ezért elkerülhetetlenné vált a közlekedési szakterület
fejlesztése. Még abban az évben a BRFK Igazgatási Rendészeti Ügyosztályán
belül egy 30 fős Közlekedési Ellenőrző részleget hoztak létre, amely 1948-ban
beolvadt a Közlekedési Ellenőrző Őrs szervezetébe. Az őrs ekkor öt Jawa típusú
motorkerékpárral rendelkezett.
Az 1950-es évekre a közúti közlekedésben olyan mennyiségi és minőségi változások következtek be, amelyek a közlekedésrendészet további fejlesztését követelték meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon 1950. május 27-én a rendőrség
szervezetéről szóló 15400/1950. BM számú
rendelet alapján megalakult a Közlekedésrendészeti Osztály, amely feladatai végrehajtásához 14 BMW motorkerékpárt kapott, 1954-ben
pedig már 27 motorkerékpárral rendelkezett.
A hazánkba látogató államfők és magas
rangú személyiségek utazásainak biztosítására és kísérésére 1960 tavaszán 24 fővel díszmotoros egység alakult. A feladatokat Simson
motorkerékpárokkal látták el, és a rendőrök
a Szegeden készült, új díszegyenruhákat viselték. Az egység bemutatkozására Szukarno
indonéz államfő látogatásakor került sor.
Ekkoriban alakult ki a híres rendőri „motoros ék” alakzat, mely a mai napig a delegáció
kísérések szerves és látványos részét képezi.
Számtalan

– hazánkba látogató – állam- és kormányfő
találkozhatott a kísérő motoros ékkel
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A gyári kiviteltől
alig különbözött
a rendőrségi
Pannónia
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Szolgálatba
lépés előtt
még ellenőrizték
a motorokat,
mint ahogy
napjainkban is

1964-ben a szolgálatot 15 oldalkocsis BMW-vel, 4 M–72-es oldalkocsis motorkerékpárral, valamint 3 „szóló” Pannóniával látták el.
A 60-as években a motoros rendőröket gyakran a „fejvadász” jelzővel illették.
Érdekesség, hogy ez alapvetően pozitív minősítés volt, hiszen magában hordozta a motoros rendőrök szakmai felkészültségének elismerését. Akkoriban a szabályszegők a motoros rendőrök döntéseit – még ha feljelentésről volt is szó – általában kritika nélkül elfogadták.
A közlekedésrendészetet 1971-ben átszervezték. A Forgalomellenőrző, valamint a Forgalomirányító Osztályokból létrehozták a Forgalombiztonsági Osztályt,
amely öt alosztályra tagozódott. Az alosztályok járműállományát Pannónia P–10es és P–20-as motorkerékpárok képezték.
A 70-es években egyes megyei rendőr-főkapitányságokon, illetve nagyobb
városokban is kialakult a motoros járőrszolgálat alkalmazásának igénye. A területi és helyi szerveknél a legfeljebb néhány fős motoros járőrállomány nem indokolta külön alegység létrehozását.
A 80-as évekre a gépjárművek számának növekedésével egyre gyakrabban
alakultak ki forgalmi torlódások a fővárosban. Mivel ezek gócpontjait járőrgép
kocsival képtelenség volt megközelíteni, ezért szükségessé vált egy speciális
motoros rendőri szolgálat megszervezése.
1981. március 1-jén Motoros Alosztályt hoztak létre a BRFK Forgalombiztonsági Osztályán, először ideiglenes jelleggel, de már a következő évben az akkori
belügyminiszter-helyettes véglegesítette az 56 fős alosztály működését.
1987-ben 100 főre fejlesztették a Motoros Alosztályt. Jelentősen nőtt a technikai ellátottság. A motorkerékpáros járőrök részére új motoros védőruhát rendszeresítettek. A szolgálat ellátására 40 darab XJ–650-es Yamaha, 37 darab
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Korszerűbb motorok,
immár megkülönböztető
jelzésekkel

BMW R–60 és R–65, 30 darab MZ és 16 darab BMW R–65 díszkísérő motor
állt rendelkezésre. Ekkor vált először lehetővé, hogy a Motoros Alosztály teljes
létszámban, egy időben ülhetett motorkerékpárra.
1992-ben a BRFK Közlekedésrendészet neve Közlekedésrendészeti Főosztályra változott. A teljes szervezetet érintő szervezeti módosítás következtében
a Motoros Alosztály kettévált, Motoros „A” és Motoros „B” Alosztályokra. Az állománytábla szerinti rendszeresített létszám alosztályonként 1+58 fő volt.
Az 1992 és 2001 közötti időszak tekinthető a rendőri motorkerékpáros szolgálat fénykorának. A személyi és tárgyi-technikai feltételrendszer ekkor volt
a legoptimálisabb. Országos szinten 267 motorkerékpárt üzemeltettek a rendőri szervek (ebből 135-öt a fővárosban).
A motorkerékpáros szolgálat presztízse magas volt, a motoros járőröknél
a fluktuáció gyakorlatilag nem létezett, a nagy teljesítményű rendőri jellegű motorokhoz csak „kihalálos” alapon lehetett hozzájutni. Ezekben az években váltak
jellemzővé az idényjellegű motoros szolgálatok, amikor a Balaton-parti megyék
rendőreit a nyári idegenforgalmi csúcsidőszakban motorkerékpáros járőrökkel
erősítették meg.
A szolgálati motorkerékpárok eddigi legjelentősebb fejlesztésére 1996-ban
és 1997-ben került sor, amikor összesen 42 gyári kialakítású BMW motorkerékpárt állítottak szolgálatba. Központi forrásból utoljára 2000-ben történt említésre
méltó beszerzés (11 db rendőri jellegű BMW rendszeresítésével). Azt követően
a rendőri motorkerékpárok beszerzése – a Schengen Alap terhére vásárolt 18
jármű megvásárlása mellett – alapvetően az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsághoz kötődik, mely napjainkig saját költségvetése egy részét technikai
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a motoros ruházatról
A motoros rendőrré váláskor mindenki
a rendszeresített egyenruha mellett védőöltözetet is kapott. A barna színű, valódi bőrből készült védőruházat mellett
valamennyi rendőr motoros kesztyűt és
„pilótasapkát” kapott. A térdek védelmére bárányszőrme bélés járt.
Elmondható, hogy a téli időszakban
történő motorozáshoz semmilyen védőöltözet nem nyújtott megfelelő védelAz ilyen öltözet
met. A bőrruhák esőben átáztak, a hima már
degben pedig fagyottá váltak. Ennek
semmiképpen
sem
megakadályozására a rendőri „lelemé
nevezhető
nyesség” azt találta ki, hogy a bőr védő
korszerűnek
ruhát halolajjal kenték be. Ennek következtében télen az egész motoros
egység „halszagú” volt, így már „szagról” is lehetett érezni a rendőrök
közelségét. A motoros rendőrök – egymás közelébe érve – ugyancsak
élcelődtek ezen a helyzeten.

beszerzésekre fordítja. Emellett az egyes rendőri szervek saját költségvetési keretük terhére szereztek be néhány járművet.
Napjainkban a budapesti, illetve a megyei rendőr-főkapitányságok szervezetében a motorkerékpáros státusok száma 305. A motoros rendőrök több mint
egyharmada a BRFK és a Pest MRFK szerveztében teljesít szolgálatot, míg vannak olyan megyék, ahol a feltételrendszerből adódóan mindössze 2-4 motoros
járőr osztható szolgálatba (Nógrád, Tolna, Komárom-Esztergom megyék).
A megkülönböztető jelzéssel ellátott, azaz rendőri jellegű motorkerékpárok
száma 2012. december 31-én 278, a járművek átlagos életkora pedig 13 év.
A közlekedésrendészeti feladatokra igénybe vett motorkerékpárok 2011. évi ös�szesített futásteljesítménye 1 267 667 kilométer volt.
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Mozgékonyság,
hatékonyság,
professzionális
vezetéstechnika
és elegáns fellépés
jellemzi a rendőrség
mai motoros járőreit
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Magyarországon a rendőri motorkerékpáros szolgálat 87 éves múltra tekint
vissza, és ez idő alatt nélkülözhetetlen részévé vált a rendőri munkának. A motorkerékpáros rendőröket átlag feletti dinamizmus, a helyszínekre történő gyors
megjelenés jellemzi, mely a forgalomirányításnál, helyszínek biztosításánál, és
az egyéb sürgős feladatok végrehajtásánál egyaránt különös fontossággal bír.
Mindezek mellett a motorkerékpáros szolgálatellátási mód a védett vezetők kísérésénél, valamint a motorkerékpáros szabályszegések visszaszorításánál is
nélkülözhetetlen, továbbá az is közismert, hogy a motoros rendőrök megjelenésének preventív hatása átlag feletti.
Ezekre az előnyökre tekintettel nem lehet kétséges, hogy a rendőri motorkerékpáros szolgálatra a jövőben is nagy szükség lesz. A hatékonyság fokozása
ugyanakkor fejlesztéseket tesz szükségessé. A járművek beszerzése mellett
nagyon fontos az érintett személyi állomány életének és testi épségének védelme, megfelelő védőruhákkal történő ellátása, valamint a motorkerékpáros
képzés fejlesztése.

a képzésről röviden
A motorkerékpáros a közúti közlekedés védtelen képviselője. A szolgálatellátás
tapasztalatai már évtizedekkel ezelőtt rávilágítottak arra, hogy a motoros rendőrök részére elméleti és gyakorlati ismeretekből álló speciális képzést, valamint
vezetéstechnikai tréninget kell tartani.
Az 50-es évek végén a motoros rendőrnek felszerelők először alapfokú képzésen vettek részt, ezt követően speciális ismeretek elsajátítására került sor. Az
elméleti képzés után „gyakorló” szolgálat kezdődött egy tapasztalt rendőr mellett, majd a vizsga sikeres letételét követően lehetett önállóan intézkedni a közúti
forgalomban.
A 80-as évektől a rendőr motorosok képzését alapvetően a BRFK végezte,
eleinte csak a fővárosi rendőrök részére, majd később országos szinten is. Akkoriban a képzés két hétig tartott. Az érintettek az elméleti ismeretek megszerzése,
elmélyítése mellett gyakorlati foglalkozásokon is részt vettek, mely szolgálati jellegű motorozásból (járőrözés, kísérés, forgalomirányítás stb.), valamint terepmotorozásból állt.
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A kapacitás hiánya, a motorkerékpárosok biztonsága, valamint a hatásfok
növelése érdekében a képzés rendszere egy évtizeddel ezelőtt megváltozott.
A jelenlegi képzési módszer a bajor motoros rendőrök 2002. évi magyarországi
látogatását követően alakult ki.
Azóta továbbfejlesztett tematika alapján, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező szakképzett oktatók képzik a motoros járőröket, akiknek kétévente ismeretfelújító továbbképzésen kell részt venniük. Ezt a komplex jellegű képzést
kizárólagos jelleggel, országos hatáskörrel a Rendészeti Szervek Kiképző Központja (ORFK-RSZKK) végzi.
Napjainkban a szolgálati motorkerékpár-vezetői beosztásra többszörös túljelentkezés tapasztalható. Ez tette indokolttá, hogy 2010-ben egy előszűrőt iktassanak be a rendszerbe. Ennek eredményeként csak olyan személyek kerülhetnek a szolgálati motorkerékpár-vezetők kéthetes intenzív tanfolyamára, akik több
szempontot is figyelembe véve alkalmasak arra, hogy motorosból motorkerékpáros rendőrré váljanak.
Évenként mintegy 300 motoros rendőr úgynevezett engedélymegújító képzése történik az ORFK-RSZKK gépjármű-vezetéstechnikai tanpályáján, továbbá
15-30 teljesíti a motorkerékpáros alaptanfolyamot s az annak végén 17 feladatból
álló vizsgapályát.
A képzési rendszer további része, hogy a rendőrségnél újonnan rendszeresített szolgálati motorkerékpárokkal kapcsolatban típusismereti képzés és vizsga
szükséges annak érdekében, hogy az adott járműtípussal a szolgálati feladat
ellátható legyen.

Motoros rendőr
csak az lehet,
aki sok szempontból
is alkalmas
a felelősségteljes
és komoly
járművezetői tudást
igénylő feladatra
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versenyek és eredmények
A rendőri motorkerékpározás történetében meg kell említeni azt a szakmai
versenyt, amelyet az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 1993 óta
minden évben megszervez. A rendőr motorkerékpárosok országos versenye
az ORFK-OBB tradicionális szakmai rendezvényei közé tartozik, melynek célja
a rendőrmotorosok ismeret- és készségszintjének fejlesztése, ide értve a járműkezelés szintje és a biztonságos motorozáshoz nélkülözhetetlen gyakorlati készségek fejlesztését.
A rendezvény alapötlete a 90-es évek elején merült fel, amikor néhány rendőr
motorkerékpáros ügyességi versennyel egybekötött motoros találkozót szervezett. Az ORFK-OBB felkarolta az ötletet, és az első országos döntőt 1993-ban
Szegeden rendezte meg. Az országos megmérettetést minden esetben helyi és
területi (megyei, fővárosi) rendezvények előzik meg, s a legjobb 2-2 rendőr szerzi
meg a jogosultságot a döntőn való részvételre.
Az országos döntő elméleti és gyakorlati versenyszámokból áll, utóbbi a nyilvános jellege és látványossága miatt általában nagy tömegeket vonzó, népszerű
esemény. A döntőn, az ügyességi versenyszámokban legjobb helyezést elérő
rendőrök általában abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy részt vehetnek az International Police Motor Corporation (IPMC) által szervezett nemzetközi
rendezvényeken.
Az IPMC évtizedek óta minden évben megrendezi a hagyományossá vált
nemzetközi nagyrendezvényét, a Rendőr Csillagtúrát, melynek minden évben

A magyar
motoros rendőrök
évről évre kiválóan
szerepelnek a különböző
nemzetközi rendőrségi
versenyeken
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igazi kuriózum : rendőrségi pannóniák
A hazai gyártású Pannónia motorkerékpárokat aligha kell bemutatni.
A 60-as és 70-es évek legendás kétkerekűje a magyar járműgyártás
egyik büszkeségévé vált, a márkának napjainkig is sok rajongója van.
A rendőrség már a 60-as években is használt Pannóniákat, de ezek
a sorozatgyártású, többségében T5 és P10 modellek semmiben sem
tértek el a kereskedelmi forgalomban kapható változatoktól.
Az első rendőri jellegű sorozatra – 20 db P20-as modellre – 1972-ben
adták le a rendelést, melyet 1973-ban és 1974-ben összesen 80 P21-es
követett.
A rendőrségi motorkerékpárok formája összetéveszthetetlenül Pannónia maradt, mégis számos egyedi ismertetőjeggyel rendelkezett.

Bár a rendőri
szolgálatban
nem voltak
igazán sikeresek,
mai szemmel is
szépek ezek
a Pannóniák

84

Mo t oro s f ort é lyok

A rendőri jelleg elsősorban a jármű színében mutatkozott meg. Az
üzemanyagtank kék színű volt, míg a jármű más részei fehér színt kaptak. Az egyedi kialakítású bukócső tetejére került a két darab kék lámpa. Ezek eredetileg Barkas ködfényszórók voltak kékre festett üveggel,
majd később kék izzókat helyeztek az átlátszó üvegű lámpatestbe. A kék
lámpa kapcsolója az első fényszóró tetejére került. A jármű kormánya
szélesebb volt az átlag Pannóniákénál, s mindkét végére az MZ-ektől
származó irányjelzőt helyeztek.
A rendőri Pannóniák két akkumulátort kaptak, így a szerszámosdo
boz az eredeti helyéről a hátsó sárvédő jobb oldalára került. Az autópálya-rendőrséghez került példányokra kivilágítható „Stop” feliratot is
szereltek az ülés mögé.
A kéthengeres, 246 cm3-s, 22 lóerős rendőri P21-esek az akkori
átlagmotoroknál gyorsabbak voltak, mégsem váltak be igazán rendőri célokra. Kísérési feladat végzése közben nemegyszer előfordult,
hogy a védett vezető és kísérete panaszkodott a kétütemű járművek
által kibocsátott „átláthatatlan” füstfelhőre, míg járőrszolgálatban
a motorok a nagyobb teljesítmény ellenére sem bírták a tartós gyors
igénybevételeket.
A rendőrségi Pannóniákat a 70-es évek végén végleg kivonták a szolgálatból. Néhány példányuk a mai napig fennmaradt, a szerencsésebb
darabokat műgyűjtők gondozzák.

más-más európai ország valamely nagyvárosa ad otthont. A csillagtúra kezdetei
a 30-as évekre nyúlnak vissza (Hamburg). A politikai viharok és a II. világháborút
követően 1952-ben az osztrák rendőrök keltették életre ismételten a rendezvényt,
s azt követően minden évben szerveztek csillagtúrát (tavaly a 66. rendezvényre
került sor).
Az IPMC rendezvénye két részből áll. Az első rész maga a csillagtúra, melynek
jellegzetessége, hogy az előzetesen regisztrált résztvevőknek egy meghatározott időpontra kell az adott helyszínre megérkezni. Az értékelőbizottság külön értékeli a beérkezés idejét, a megtett távolságot, az egyenruhában, illetve rendőri
jellegű járművekkel való érkezést stb.
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szolgálatkezdés
Fél órával a szolgálat megkezdése előtt mindig eligazítás volt. Az eligazí
tás során a motoros járőrök (a motorkerékpár-vezetők és a járőrtársak)
átvették az ellenőrzési tervet, ebből derült ki, hogy aznap útvonal- vagy
terület- ellenőrzést kellett végrehajtani. Utána következtek az eligazítást
végző parancsnok kellemetlen kérdései: a közlekedési szabályokkal, az
eljárási szabályokkal és az egyéb szakmai ismeretekkel kapcsolatban, de
terítékre kerültek gyakorlati esetek is (pl. korábbi intézkedések tanulságai).
Ezt követően a parancsnok megszemlélte a felszerelést, a szolgálatba lépők ápoltságát, majd a járműveket, azután kezdetét vette a szolgálat. Minden járőr megkapta a kötelező bejelentkezések idejét tízpercenként történő időbeosztással. Mai szemmel nézve ez már igencsak
szokatlan, de akkoriban az egyetlen híreszköz a postai telefon volt, amin
a bejelentkezések történtek.

A korabeli eligazításokkor
a parancsnok még
a közlekedési szabályokról is
kikérdezte munkatársait

A rendezvény második fontos eleme a rendőrök Európa-bajnoksága. Ez nem
más, mint egy ügyességi verseny, külön a motorkerékpáros, külön pedig a gépkocsizó rendőrök részére, előre berendezett ügyességi pályán s azonos típusú
járművekkel.
A magyar rendőr motorosok felkészültségét jelzi, hogy évről évre „tarolnak”
a versenyeken. A Hungária Rendőregylet Motorsport szakosztálya számos korábbi dobogós helyezés mellett 2007-től minden évben első helyezést szerzett
egyéni és csapatversenyben egyaránt.
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Utószó
Kedves
Olvasó!
Amikor kezembe vettem ezt a könyvet és olvasni kezdtem, már az első oldalakon találva éreztem magam, amikor az egykor megszerzett rutin kopottságáról esett szó. Tény,
hogy bár évtizedek óta elkötelezett híve
vagyok a motorozásnak, az elmúlt években
– fura módon éppen a közlekedési szakmában való részvételem miatt – alig maradt
időm e zseniális hobbira, tökéletes kikapcsolódást jelentő szórakozásra. Hosszú
idő után először éppen a napokban vettem
le Honda túramotoromról a ponyvát, hogy
néhány kilométert megtéve ismét élvezzem
az egykor megszokott száguldást. Száguldást, írtam az előbb, de természetesen szó sincs erről, hiszen a motorozás
nekem mindig is sokkal inkább a vidék jó levegőjét, a természet közelségét,
az utazás szabadságát jelentette, mint a vad rohanást.
Kár lenne tagadnom, amikor legutóbb kigurultam a garázsból, eszembe jutott e kiadvány jó néhány sora. Feltolultak az emlékeimben az elmúlt
esztendők közös, „nagycsoportos” motoros túrái, az egyéni kirándulások
emlékei.
››
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›› „Én, kérem, régi motoros vagyok”, mondhatnám Salamon Bélát idézve az
örök emlékű Lepsénynél még megvolt című kabaréjelenetéből, és nem is állítanék valótlant, ám pontosan tudom, hogy ezen kiadvány szerzőinek milyen igazuk
van. Lehet ugyanis bármilyen öreg motoros is az ember, ha évek maradnak ki és
halványítják el a rutint. Nem is beszélve azokról, akik az utóbbi időben döntöttek,
döntenek úgy, hogy megvalósítják álmaikat. A motorozás valóban csodálatos
dolog, de mindenkinek meg kell, meg kellene értenie, hogy bizony veszélyes
üzem. Azok a munkatársak, akik ezt a kiadványt az Ön részére is összeállították,
talán mindenkinél inkább tisztában vannak ezzel. A motorozás szerelmesei és
egyben a vezetéstechnika elismert szakemberei ők, akiknek a tanácsait érdemes megfogadni. Érdemes megfogadni, mert mindenkit hazavárnak. Egy-egy
hétvégi motoros tragédia hallatán mindig elszorul a szívem: őt, őket is hazavárták, csupán csak egy kis kirándulást tettek tele további tervekkel, aztán elég volt
a bajhoz egy rossz mozdulat, egy meggondolatlan fékezés, egy kicsivel több gáz,
vagy ahogy a kiadvány többször is kitér rá, a koncentráció hiánya.
E kis kötettel az volt a nem titkolt célunk, hogy minél több kezdő és haladó
motoros barátunkhoz jusson el, mert lehet, hogy valaki számára éppen ez lesz
a mentőöv. Tisztában vagyok azzal, hogy könyvből nem lehet megtanulni motorozni. De tanítás helyett a figyelemfelkeltés állt a szerzők fókuszában is. Ma már
mindenki számára nyitottak a vezetéstechnikai tanpályák, ahol kiválóan képzett
szakemberektől sajátíthatják el azokat az ismereteket, amelyekre ez a kiadvány
elméletben világít rá. Azt gondolom, hogy ez nem lehet pénzkérdés, mint ahogy
a megfelelő védőruházat beszerzése sem. A motorozás nem olcsó szórakozás,
de – esetleg – életmentő vezetéstechnikai képzéseken, korszerű biztonsági ruházaton spórolni felelőtlenség, amiért drágán, az életünkkel fizethetünk.
Éppen a balesetek megelőzése, a közlekedés egyetemes biztonságának növelése érdekében kérem Önt és motoros barátait, hogy forgassák gyakorta ezt
a kis könyvecskét, amelynek szerzői a motoros társadalom érdekében ragadtak
tollat. A Nemzeti Közlekedési Hatóság – ezt nyugodt szívvel mondhatom – komoly, ha úgy tetszik, látványos eredményeket ért el a közlekedésbiztonság javítása terén. Nem véletlen az sem, hogy örömmel állt e könyv kiadása mögé, hiszen
azt vallja, társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy mindenki hazaérjen.
Széles utat kívánok minden motorosnak, és balesetmentes közlekedést valamennyi közúti szereplőnek!

győri gyula
a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke

motorozz mo
védő
védőruhában!

