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1. A tanulmány háttere, Bevezető

Az utóbbi  években Magyarországon is  nagy divattá  vált  a  motorozás,  nem 

csak  mint  közlekedési  eszköz,  hanem,  mint  életforma.  Bizonyos  márkák 

státusszimbólumként  élnek  a  köztudatban.  Mivel  az  igények  folyamatosan 

változnak,  az  importőrök  megpróbálnak  lépést  tartani  a  kereslettel.  Az  egyes 

márkaképviseletek  különböző  módokon  kommunikálnak  a  fogyasztókkal, 

megpróbálják őket becsalogatni a szalonokba.

A  kormány  1998  januárjában  életbelépett  rendelete,  miszerint  négy  évnél 

idősebb  motorkerékpárt  nem  lehet  behozni  az  országba,  kedvezett  a 

márkaképviseleteknek, hiszen a potenciális vásárlók addig inkább vettek külföldről 

behozott használt motorokat, minthogy itthon egy szalonban vásároljanak új motort 

gyakran  két-háromszoros  áron.  A  rendelettel  tehát  megpróbálták  rászorítani  a 

vásárlókat, hogy új motort vásároljanak. 

Bár  az embereknek valószínűleg nem lett  jelentősen magasabb a fizetése, 

mégis  úgy  tűnik,  hogy  a  motorkerékpár  piac  fellendülőben  van.  Az  új  motorok 

eladási adatai évről évre javulnak, miközben a használt motorok árai az egekbe 

szöktek a rendelet hatására. Jelen pillanatban az országban fellelhető öreg motorok 

állapota  egyre  romlik,  áruk  egyre  magasabbra  rúg,  a  szalonok  pedig  saját 

módszereikkel megpróbálnak versenyezni a kis számú fizetőképes vásárlóért. 
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2. A tanulmány célja

A  tanulmány  célja  megvizsgálni,  hogy  a  potenciális  vásárlóréteget  milyen 

attitűdök  vezérlik  a  motorkerékpár  kiválasztásánál,  mik  azok  a  szempontok, 

amelyek alapján a végső döntést meghozzák, mi a véleményük az egyes márkákról.

Maguk  az  importőrök  hova  pozícionálják  az  általuk  forgalmazott  márkát  a 

magyar motorkerékpár piacon, kit tekintenek célcsoportjuknak, elképzeléseik a saját 

márkájuk  image-éről.  Annak  megvizsgálása,  hogy  milyen  PR  tevékenységet 

folytatnak a márkaképviseletek, illetve végeznek-e tudatos PR munkát.

Az eredmények ismeretében javaslat az esetleges problémák megoldására.

3. Hipotézis 

3.1 Motorkerékpár márkák

Az  egyes  márkák  image-étől  függetlenül  elvárásaim  szerint  minden 

szempontból  a  Harley-Davidson szerepel  majd  az  első  helyen.  Még azoknak  a 

hétköznapi embereknek is szerepel a tudatában a Harley-Davidson név, akik soha 

nem motoroztak. Persze ők gyakran nem tudják pontosan, mit is jelent, csak azt 

sejtik,  hogy  a  motorozással  kapcsolatos  és  sokszor  a  Harley-Davidson  szót  a 

motorkerékpár  szinonimájaként  használják.  Így  aztán  azt  feltételezem,  hogy  az 

évtizedek óta tartó, nagyon hatásos (nem a magyarországi) PR tevékenység elég 

lesz, hogy ezt a márkát az első helyre emelje. 

A japán márkák (Honda, Kawasaki,  Suzuki,  Yamaha) valószínűleg rögtön a 

Harley-Davidson után következnek majd a preferencia-sorrendben, hiszen ezeket a 

márkákat  általában  megbízhatónak  tartják,  nem  szervizigényesek  és  az 

alkatrészellátásuk  is  megfelelő.  Mindhárom  márkának  vannak  olyan  széria 

chopperei1,  melyek  a  Harley-Davidson  stílusát  próbálják  visszaadni,  utánozzák 

1 Chop  -  szeletel,  darabol  (angol).  Eredetileg  gyári  motorokból  hozták  létre  egyedi  elképzelés  alapján. 
Különlegessége a hosszú első villa, az alacsony ülés, a keskeny első és a széles hátsókerék. Manapság a 
legtöbb motorkerékpár gyáraknak vannak széria chopperei. 



annak  külső  jegyeit,  a  V2-es  blokkot2, áruk  viszont  elérhetőbb  (2-3  millió  Ft), 

ezért valószínűleg szintén sokan említik majd ezeket.

Benelli, Moto Guzzi, Triumph:

Még csak néhány hónapja forgalmazza Magyarországon az MBC Kft.  ezt a 

három  márkát  -  együtt.  Mivel  egyelőre  nincsenek  bevezetve  a  magyar  piacra, 

valószínűleg itthon csak néhány fanatikus lelkesedik értük. Ez a néhány hónap nem 

lehetett  elegendő  arra,  hogy  beépüljenek  a  köztudatba.  Véleményem  szerint  a 

három márka együtt forgalmazása nem szerencsés, mert az importőr nem tud külön 

hangsúlyt fektetni az egyes márkák arculati elemeire.

Az  olasz  motorokról  (akárcsak  a  Francia  autókról)  nincs  jó  véleménnyel  a 

közönség. Általában problémás, szervizigényes motoroknak tartják őket, de ez az 

elmélet származhat abból, hogy Magyarországon mindeddig nem voltak hivatalosan 

kaphatók,  nem volt  kiépített  szervízhálózat,  ezért  valóban Olaszországba kellett 

utazni  alkatrészért.  Azok,  akik  ennek  ellenére  mégis  ilyen  motorokkal  járnak, 

legalább annyira elfogultak a saját márkájukkal szemben, mint a Harley-Davidson 

tulajdonosok. A Moto Guzzi például erős, szép kivitelű, jó motor, csak ezt kevesen 

tudják. Különlegessége a keresztbe fordított V2-es motorblokk. Jó feladat lenne egy 

PR szakember számára a márka hazai bevezetése.

Kérdés csak az, hogy a cég palettájára hogyan került  egy angol márka -  a 

Triumph.

BMW:

Megbízható,  drága,  német  motor.  Magyarországon  a  Wallis  Motor  Kft. 

forgalmazza a BMW autókkal együtt. Talán épp a kevésbé elérhető ár miatt (3,5-4,5 

millió  Ft),  elsősorban  az  elit  rétegek  felé  kommunikálnak.  Főleg  túramotorokat 

gyártanak, melyek híresek kényelmükről. A motorok nagy részében szériatartozék 

az állítható magasságú ülés, és szélvédő, a fűtés és a hasonló „extrák”, amelytől a 

sofőr csaknem úgy érzi magát, mintha autóban ülne. A márka sajátossága boxer 

motor,  ami  vízszintesen  keresztben  helyezkedik  el  a  motor  vázához  képest.  A 
2 Két  hengeres  motor,  V  alakban  elhelyezkedő  hengerekkel.  A  hengerek  által  bezárt  szög  alapján  is 
különbséget tesznek a motorok között.
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gyártó  ‘98-ban piacra dobott  egy Cruiser-t3,  amely eddig  igen távol  állt  a  BMW 

stílusától.  Ezzel  egy  teljesen  új  réteget  céloztak  meg,  amelyet  árban  és 

szolgáltatásban is tekinthetünk a HD konkurensének. Előfordulhat, hogy néhányan 

ezt a típust külön is megemlítik. 

Harley-Davidson: 

A Harley-Davidson az amerikai álom. Tíz motorosból kilenc valószínűleg azt 

állítja, hogy álmai motorja, egyszer szeretne egy „Harley”-t,  bármit  megadna, ha 

vezethetné.  Magyarországon  egyre  több  Harley-Davidson-t  látni  az  utakon,  de 

gyakori, hogy ezek még a háború előtt készültek. Akinek ilyen van, örül ugyan, de 

egyúttal  sok gondot  is vesz vele a nyakába,  mert  ez egy szervizigényes motor, 

főképp, ha adott esetben 30-40 éves. Nagy előnye, hogy a szerkezete nem sokat 

változott az évek során, és alkatrészt ma már Magyarországon is lehet vásárolni 

hozzá.  Sokan  szívesen  alakítják  saját  egyéniségüknek  megfelelően  Harley-

Davidson-jukat, ennek köszönhetően világszerte több cég foglalkozik alkatrészek és 

kiegészítők  utángyártásával.  Magyarországon  még  nincs  tökéletesen  kiépülve  a 

viszonteladói hálózat, és a szervizelés kizárólag a Porche-Buda telepén kialakított 

szervizben oldható meg hivatalosan. 

Magyarországon ’98  év végéig  a  Porsche-Hungária  volt  a  Harley-Davidson 

kizárólagos forgalmazója. Azáltal, hogy a Régiposta utcában nyitottak butikot sok 

nem-motorost  becsábítottak,  és  gyakran  olyan  emberek  vásároltak  motort,  akik 

előtte  sosem  gondoltak  még  rá.  1999-ben  a  Harlay-Davidson  importjoga  új 

tulajdonoshoz - a Harley-Davidson Budapest Kft.-hez - került. 

Az  utóbbi  két  évben  megkezdték  a  vidéki  viszonteladói  hálózat  kiépítését, 

amely egyelőre elsősorban divatáru értékesítésére fektette a hangsúlyt. 

3 Cirkáló. Nagy túramotor szélvédőplexivel, kiegészítő fényszórókkal, nagy sárvédőkkel, túradobozokkal vagy 
bőr táskával, retro stílusban.



Honda, Suzuki:

Magyarországon  valószínűleg  a  legnagyobb  számban  előforduló 

motorkerékpár  márka  a  Honda.  Országszerte  több,  kisebb-nagyobb 

márkakereskedő  kínálja  a  Honda  motorokat,  de  a  legtöbb  helyen  a  Suzukival 

együtt.  Mindkét  márka  jó  minőséget  sugall,  megbízható,  problémamentes 

motoroknak számítanak. Ezért is fordulhat elő, hogy a használt motorok között is a 

legtöbb a Honda és a Suzuki, mert strapabíró, jól szerelhető, és a kisebb motoros 

boltokban is könnyen beszerezhetők hozzájuk az alkatrészek.

Kawasaki:

A  Kawasaki  forgalmazásával  jelenleg  két  cég  foglalkozik,  akik  folyamatos 

versenyben állnak egymással. A Kawasaki Hungária Kft. a félrevezető név ellenére 

hagyományos  motoros  boltként  üzemel  és  igény  esetén  Kawasaki 

motorkerékpárokat  is  importál,  a  Motorsport  Zsembery  Kft.  pedig  a  Kawasaki 

motorkerékpárok  mellett  a  KTM  forgalmazásával  is  foglalkozik.  A  többi  japán 

márkához  hasonlóan  ezt  a  márkát  is  kedvelik  a  vásárlók,  de  a  két  cég  között 

fennálló folyamatos konkurenciaharc nem segít a márka népszerűsítésében.

Yamaha:

A  Yamaha  márka  egész  a  ‘99-es  évig  szemmel  láthatóan  egy  helyen,  a 

Budaörsi  úti  szalonban  volt  elérhető.  Igaz,  ott  igényes  környezetben,  tökéletes 

kiszolgálással.  Az  új  modelleket  ritkán  hirdették.  A  motorok  jó  minőségűek,  de 

valószínű, hogy sok vásárlót távol tartott eddig a nagy távolság. ‘99-től megkezdték 

a viszonteladói hálózat kiépítését. Budapesten és sok vidéki városban is épültek új 

Yamaha-szalonok és -szervizek. 
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3.2 Motorozási szokások

A  vásárlók  többsége  egyelőre  elsősorban  a  pénztárcája  alapján  választ 

magának motorkerékpárt,  de nagy eltérések mutatkozhatnak a egyes személyek 

motorozási szokásai között is. A vásárlókat több részre lehet  osztani az általuk 

preferált motorkerékpár stílusa szerint:

Sport motor

Azok  a  motorok  tartoznak  ebbe  a  kategóriába,  amelyeknél  a  minél  nagyobb 

sebesség  elérése  a  cél.  Ennek  érdekében  műanyag  karosszéria  elemekkel 

burkoltak, nagy teljesítményűek, hagy hengerűrtartalmúak. Ezeknél a motoroknál a 

gyári  állapot  értéket  képvisel.  A  stílus  kedvelői,  általában kedvelik  a  gyorsasági 

versenyeket, az ott látott versenyzőkhöz próbálnak meg hasonlítani. 

Streetfighter (utcai harcos)

Általában sport motorokból átépített, egyedi formájú, sportos gépek, amelyeknél a 

teljesítmény és a látvány egyaránt számít. Ehhez a stílushoz a gyorsulási versenyek 

világa áll közelebb. Mind a motorblokkot, mind a váz, a karosszéria és a futómű 

elemeit  gyakran tuningolják4 a még nagyobb teljesítmény elérésének érdekében, 

esetleg  nitrometán-gáz  befecskendező  rendszert  alkalmaznak.  Ezek  a  motorok 

átmenetet  képeznek  a  sport  motorok  és  a  dragsterek  között,  amelyek  az 

Amerikában és már nyugat-Európában is divatos versenyek résztvevői.  Ehhez a 

stílushoz kapcsolhatók a motoros kaszkadőr bemutatók is. 

Túra-, túra-sport motor, cruiser  

A motorozás  hangulata,  a  szabad életforma kerül  előtérbe.  Az  ilyen  motorokon 

nagy,  kényelmes  ülés  van  az  utas  számára  is,  elöl  nagy  szélvédő  plexi,  és  a 

kormány pozíciója is olyan, hogy kényelmesen, egyenes háttal lehessen vezetni. 

Gyakori a nagy nyeregtáska, ami szintén a hosszú túrák kelléke. Ennél a stílusnál a 

praktikum kerül előtérbe.  

4 A sebesség fokozása nem csak a motorblokk teljesítményének növelésével, hanem a súly csökkentésével 
is elérhető. Az acél ötvözeteket alumíniumra, a műanyag elemeket kevlárra cserélik.



A  cruiserek  annyiban  különböznek  a többi  sport  motortól,  hogy  gyakran 

túldíszítettek, rengeteg króm alkatrészt, -kiegészítőt, lámpákat és egyedi készítésű 

bőrfelszerelést  raknak  rájuk,  és  a  hozzá  illő  öltözék  is  egy  kicsit  túlmutat  a 

praktikum határán. Az ilyen motorok nyergében a söfőr is hosszú bőr rojtokat visel, 

amelyek leginkább látványelemnek számítanak.

Chopper 

A chopperek eredetileg a lázadást jelképezték azzal, hogy szinte minden lekerült 

róluk, ami a praktikumot szolgálta. A chopper tulajdonos kifejezetten hangsúlyozta a 

szabadságot, a motorozást életformának-,  az Easy Rider című filmet alapműnek 

tekintette. Öltözéke a hétköznapi emberek számára riasztó volt,  hosszú hajat és 

szakállat viselt, bőrdzsekiben és bőrnadrágban járt. 

Mióta  a  japán  motorkerékpárgyárak  elkezdtek  choppereket  gyártani,  a  típus  a 

cruiserrel együtt egyfajta státusszimbólummá vált. Azáltal, hogy manapság szinte 

bárki hozzájuthat, elvesztette eredeti jelentését. A motorosok úgy tartják, hogy gyári 

choppert az vesz, aki nem motorozni akar csak mutogatni magát. 

 Off-road

Az enduro és a cross motorok tartoznak ebbe a kategóriába. Eredetileg verseny 

célokra alkották őket, így megtalálható bennük a versenymotor minden előnyös (és 

hátrányos)  tulajdonsága.  Nagyvárosi  forgalomban  praktikus,  gyors,  fordulékony 

motorok,  amelyek  egyúttal  terepen,  vagy  rosszabb  útviszonyok  között  is  jól 

használhatóak  (lásd.  Budapesti  kátyús  utak).  Ebbe  a  típusba  sorolnám  az 

úgynevezett Fun Bike-ot, amely szintén elsősorban városi használatra alkalmas, de 

sokkal látványosabb kivitelű gép, amely ötvözi az endurók jó menettulajdonságait 

(magas  felépítés,  jó  rugózás,  jó  kormányozhatóság,  mozgékonyság)  és  a 

streetfighterek látványát.

Veterán

A veterán motorok kedvelői  valószínűleg szintén több „alfajba”  csoportosíthatók, 

hiszen  van  köztük,  aki  szenvedélyből,  hobbyként  gyűjti  a  régi  motorokat  és 

restaurálja őket. Nekik általában több régi motorjuk is van, járják a börzéket itthon 
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és külföldön, hogy egy-egy eredeti alkatrészhez hozzájussanak. Céljuk az eredeti 

állapot helyreállítása és az a tudat, hogy a tulajdonukban van egy különlegesség. 

Másik részük, aki pénzszűke miatt csak egy régi motort engedhet meg magának, 

esetleg nem is tudja, hogy mások vagyonokat adnának érte, ha megszerezhetnék. 

Az ő céljuk az,  hogy valamivel  közlekedni  tudjanak,  a motor  működőképessége 

számít, nem az eredetisége. Az elhasználódó alkatrészeket más típushoz valókkal 

vagy utángyártottal pótolják. A két típusú veterános között általában komoly ellentét 

feszül, sajnos soha nem tudják megérteni egymást.

Összegzés

Ha megfigyeljük a különböző motorkerékpár-gyártók kínálatát, észrevehetjük hogy 

minden  gyár  kínál  motorokat  a  különböző  stílusokhoz.  Sőt,  megpróbálják 

folyamatosan figyelemmel kísérni a piac igényeit. Tőlünk nyugatra és Japánban is 

több  éve  megrendezésre  kerülnek  motor  szépségversenyek,  ahol  nem  a 

motorkerékpár  gyárak,  hanem a  hobby-motorépítők  illetve  a  motorépítésből  élő 

kisebb  cégek  mutatják  be  új  alkotásaikat.  Az  utóbbi  években  megjelent  új 

modelleken  gyakran  felfedezhetőek  olyan  újdonságok,  amelyek  ezeken  a 

kiállításokon jelentek meg először. Tehát a gyárak folyamatosan követik a divatot. 

Magyarországon  az  utóbbi  években  kezd  kialakulni  a  motor  szépségversenyek 

hagyománya.  A  legrangosabb  ilyen  eseményt  a  Budapesti  Devils  Motor  Klub 

rendezi  immár  negyedik  éve,  de  kisebb  versenyeket  szerveznek  más  klubok  is 

rendezvényeiken, motoros találkozókon. 

Előfordulhat,  hogy  az  egyes  típusokat  egy-egy  márkával  azonosítják,  így 

valószínűleg a Harley-Davidsonról sokaknak a chopper vagy a cruiser fog eszébe 

jutni, a Suzukiról pedig a streetfighter. Ez köszönhető annak, hogy ezek a típusok 

legalkalmasabbak „alapnak”, illetve a gyárak már eleve ezt a stílust hangsúlyozzák 

reklámjaikban, ezt az image-t sugallják vásárlóiknak. 



4. A tanulmány módszere

Mivel  úgy  gondoltam,  hogy  a  motorkerékpár  márkákról  elsősorban  a 

motorosok tudnak véleményt mondani, a minta ebből a körből lett kiválasztva.

100  db  kérdőív  lett  kiküldve  E-mailen,  melyet  elsősorban  az  interneten 

található  motoros  levelezőlista  tagjai,  valamint  az  internet  motoros  oldalainak 

látogatói  kaptak  meg.  A  kérdőív  megjelent  a  Born  to  be  Wild  című  motoros 

magazinban is.

A kérdőívek kiértékelése után a preferált  márkák képviseleteinek vezetőivel 

mélyinterjú  készült,  és  a  kérdőíves  kérdezésben  résztvevők  közül  10  fő 

véletlenszerű választás alapján újabb rövid kérdőívre válaszolhatott. 

A kutatás a jelenleg Magyarországon márkakereskedésben kapható, 150 cm3-

feletti,  1970  után  gyártott  motorkerékpárokra  vonatkozott.  A  30  évnél  idősebb 

motorkerékpárokat veteránnak tekintettem, ezért a kutatásban ezekkel a motorokkal 

nem foglalkoztam részletesen.
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5. Image, arculat, attitűd

Ahhoz, hogy a következtetéseket tudjunk levonni a kérdőívek illetve a mélyinterjúk 

alapján, meg kell értenünk néhány fogalmat. 

5.1 Image 

Az image a szubjektum „szűrőjén” keresztül megszűrt, az észlelések során kialakult 

tudati  képek rendszere, amely magában foglalja (ti.  pszichikailag tükrözi) a szubjektum 

teljes környezetét.

Az image tehát  nem átgondolt,  empirikus  vélemények  összessége,  hanem olyan 

tudati jelenséget jelöl, amelyet a legkülönbözőbb asszociációk és értékelések együttesen 

alkotnak.  Röviden  és  tömören  fogalmazva  tehát,  értékítéletek  rendszere; vagy  a 

kommunikációelmélet szóhasználatával élve: motivációs információ-hordozó (Brückner). 

Magyar M. Kasimir megfogalmazásában az image: Elképzelés vagy vélemény, ami 

az emberekben objektív vagy szubjektív benyomások alapján alakul.  Amit  az emberek 

gondolnak, éreznek, hisznek és érzékelnek cégről, termékről és márkáról.

A  termék-image gyűjtőfogalom:  termékcsoportokat,  termék-  (vagy  szolgáltatás) 

féleségeket,  lényegében  különböző  termék  egyedeket  foglal  magában.  (Jelen 

tanulmányban a termék-image-et nem vizsgáltam, hiszen a termék itt a motorkerékpár.)

A  márka-image:  tartalmát  tekintve  márkaképet  jelent.  „A  márkakép  a  termékkép 

objektiválódása. A márka többletet ad a terméknek,  a fogyasztók magasabb értékűnek 

becsülik. A márkához a vevő hű marad.” Az image vonatkozásában ebben az esetben 

már nem termékről, ill. -fajtáról beszélünk, hanem egy adott konkrét áruról, amelynek már 

„neve” van: egyedileg beazonosítható.

A  cég-image:  termékeik,  és  szolgáltatásaik  révén a  vállalatok  önálló  image-dzsel 

rendelkeznek  a  fogyasztók  tudatában.  A  vállalat  minden  intézkedése,  ténykedése 

kihatással van az image-ére, amelynek változásait megismerni és tudatosan alakítani az 

image-stratégia feladata. 



5.2 Arculat 

 „Az  arculat  a  vállalaton  belüli  olyan  stratégiai  irányítást  és  ennek  megfelelő 

cselekvési  tervet,  olyan  intézkedések  összességét  jelenti,  amely  összehangolva  a 

vállalat/szervezet  osztályainak,  részlegeinek  és  csoportjainak  tevékenységét,  a 

cég/szervezet belső és külső minősítésének, értékelésének, megítélésének és hírnevének 

sikeres, meghatározott tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza.”

Az arculatot tehát olyan összetett rendszerként értelmezzük, amelyben a rendszer 

minden eleme - bár különböző mértékben - „felelős” a szervezet image-éért. Az összetett 

rendszer  egyes  elemei  -  az  arculat  összetevői  -  között  közvetlen  és  közvetett  

hatáskapcsolat létezik. Az arculat ilyen megközelítésében ok-okozati összefüggésben áll 

fenn a szervezet (pl. vállalat) működése és a róla kialakuló hírneve, környezeti megítélése 

között. Leegyszerűsítve - az arculat az ok, a következmény pedig a hírnév, a szervezet 

image-e.  (A  két  fogalom  összefüggését  a  bélyegzővel  és  annak  lenyomatával  is 

illusztrálhatjuk.)

Ebből adódóan egy szervezet arculatát a szervezet tagjainak saját munkahelyükről, 

szervezetükről  alkotott  belső  képének,  a  szervezet  szavakban,  tettekben  és  fizikai 

megjelenésben  érzékelhető  megnyilatkozásainak,  valamint  a  szervezeti  kultúra  és  a 

szervezeti  struktúra  -  mint  az  arculat  összetevőinek  -  logikai  szorzataként  is 

meghatározhatjuk.

5.3 Attitűd

Az  attitűdök  abban  segítenek,  hogy  értelmet  adjunk  a  világnak,  hogy  be  tudjuk 

fogadni  a  mindennapi  élet  sokféle  információit.  Lényegében  sémák,  amelyek  lehetővé 

teszik, hogy sokféle információt hatékonyan szervezzünk meg és dolgozzuk fel, anélkül,  

hogy a részekre is figyelnünk kellene. Az attitűdök gyakran túlságosan is leegyszerűsítik a 

valóságot, és eltorzítják az események észlelését. 

Az attitűdök tanulmányozásának egyik fő oka az az elvárás, hogy lehetővé tegyék a 

viselkedés bejóslását. Kísérletekkel bizonyították, hogy azok az attitűdök, melyek erősek 

és  konzisztensek,  a  személy  közvetlen  tapasztalatán  alapulnak,  specifikusan 

kapcsolódnak az előre jelzett viselkedéshez, jobban bejósolják a viselkedést. 

12



- 13 - Szakdolgozat

6. A kérdőív eredménye

Az E-mail-en kiküldött 100 db kérdőívből 58-, a Born to be Wild-ban megjelent 

kérdőívből mindössze 28 érkezett vissza kitöltve, nagyrészt postafordultával. A nagy 

különbség  elsősorban  az  elektronikus  csatorna  gyorsaságával  és  praktikumával 

magyarázható. A postán visszaérkezett válaszok között azonban volt egy, amely 

Amerikából,  egy pedig Angliából érkezett.  Az visszaküldött kérdőívek mindegyike 

értékelhető válaszokat tartalmazott. 
A kérdőív

Szia,
Szakdolgozatom elkészítéséhez nagy segítséget jelentene, ha az alábbi kérdőívet kitöltve visszaküldenéd  
nekem. Előre is köszönöm. NaNa

1. Milyen motorkerékpár-márkák kaphatók szerinted jelenleg Magyarországon? Számozd be őket 
abban a sorrendben, ahogy eszedbe jutnak!

Ducati (  ) Honda (  ) Laverda (  ) MZ (  ) Suzuki (  ) 

Yamaha (  ) Benelli (  ) BSA (  ) Jawa (  ) Kawasaki (  ) 

Moto Guzzi (  ) MV Augusta (  ) Puch (  ) Triumph (  ) Zündapp (  ) 

Gilera (  ) Harley-Davidson (  ) Norton (  ) BMW (  ) Moto Morini (  )

Pannonia (  ) KTM (  ) CZ (  ) Cagiva (  ) Aprilia (  )

2. Milyen motorkerékpárt szeretnél legjobban (márka, típus, évjárat)?

3. Milyen motorkerékpárod van jelenleg (márka, típus, évjárat)? (Több válasz lehetséges)

4. Nemed? Férfi  (  ) Nő (  )

5. Életkorod? 17 év alatt (  ) 18-24 év (  ) 25-29 év (  ) 30-34 év (  )
35-39 év (  ) 40-49 év (  ) 50-59 év (  ) 60 év felett (  )

6. Családi állapotod? egyedülálló (  ) házastárs/élettárs (  ) 
elvált (  ) özvegy (  )

7. Legmagasabb iskolai végzettséged? általános iskola vagy kevesebb (  )
szakmunkásképző intézet (  )
szakközépiskola/gimnázium (  )
főiskola/egyetem (  )

8. Foglalkozásod? tanuló (  ) betanított munkás (  ) szakmunkás (  ) vállalkozó (  )
szellemi foglalkozású (  ) nyugdíjas (  )
katona (  ) munkanélküli (  ) egyéb..... (  )

9. Lakóhelyed típusa? Budapest (  ) város (  ) falu (  )



6.1 Milyen motorkerékpár márkák kaphatók szerinted jelenleg 

Magyarországon?

Néhányan megemlítették, hogy a kérdés nem volt teljesen egyértelmű. Nem 

voltak benne biztosak, hogy csak az új vagy a használt motorkerékpárokról is szó 

van-e,  ezért  mind  a  két  szempontból  kitöltötték  a  kérdőívet,  vagy  megjelölték 

azokat,  amelyek  csak  használtan  kaphatók.  Ezeket  a  válaszokat  nem  vettem 

figyelembe, hiszen a kérdés nem a használt motorokra vonatkozott. 

Milyen motorkerékpár márkák kaphatók ma Magyarországon 
márkakereskedésekben?
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Kapható márkakereskedésben
Nem kapható márkakereskedésben

Egy szervezet  gyakran gondolja  úgy,  hogy csak akkor  kommunikál,  amikor 

akar, de valójában mindennel kommunikál, amit mond vagy csinál. Ezt bizonyítja az 

is, hogy a válaszokat összesítve meglepő eredmények születtek. Az előfeltevéssel 

ellentétben a válaszadók legnagyobb részének elsőként a Yamaha jutott  eszébe 

abban a felsorolásban, hogy kapható-e Magyarországon. A Harley-Davidson, ami jó 

eséllyel pályázott az első helyre, csak a negyedik helyre került. Ennek oka az lehet, 

hogy a Budaörsi úti Yamaha-szalon jól megközelíthető, látványos helyen van, míg a 

Harley-Davidson boltja a Régiposta utcában nem esik kimondottan útba ügyintézés 

vagy utazás közben, és a szervizről - ami a XI. kerületben a Porsche-Buda területén 

van - a legtöbb motoros nem is tudja, hogy létezik.
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Második  helyen  álló  Honda  és  a  közvetlenül  utána  következő  Suzuki 

eredménye  az  elvárásoknak  megfelel,  hiszen  a  hazai  utakon  nagyon  sok  van 

ezekből a motorkerékpárokból éppen azért, mert könnyen megvásárolhatók új és 

használt állapotban is, és amint már a bevezetőben említettem, a legtöbb helyen a 

Honda és a Suzuki  motorokat  együtt  kínálják a kereskedők.  A két  márka hazai 

forgalmazását nagyban segíti, hogy mindkét gyártó cég leányvállalattal rendelkezik 

Magyarországon, ezért áraikat is alacsonyabban tudják tartani, mint az importőrök. 

A  Honda Hungary Kft.  és  a  Magyar  Suzuki  Rt.  mindent  elkövetnek,  hogy saját 

márkáikat megismertessék és megszerettessék a magyar motorosokkal és minél 

több rajongót szerezzenek a nem motorosok körében is.

Az  ötödik  helyen  álló  Kawasaki  szintén  a  japán ipar  terméke és  az,  hogy 

viszonylag  sokan  gondolták,  hogy  Magyarországon  kapható,  valószínűleg 

elsősorban nem a valós hazai kereskedelmi tevékenységnek, hanem a világszerte 

jól ismert márkanévnek köszönhető. Mire a dolgozat elkészül, egy újabb importőr 

csatlakozik a Kawasaki forgalmazók táborához, a D.M.C. Kft. személyében. Az új 

cég tevékenysége megváltoztathatja a jelenlegi helyzetet.

A  hatodik  helyre  került  a  BMW. Ez a  márka a  motorosok  számára  sokkal 

elérhetetlenebb, mint a japán márkák, és bár árban nagyjából megegyezik a Harley-

Davidsonnal (3-5,5 millió Ft), utóbbinak nagyobb az ismertsége motoros körökben.

A  hetedik  helyen  álló  Ducati-t  a  Poli-Car  forgalmazza  Magyarországon  a 

Cagiva márkával  együtt.  Tevékenységük egyáltalán nem látványos, ami abból  is 

kitűnik, hogy nagyon kevesen tudják, hogy egyáltalán kaphatóak ezek a márkák. A 

KTM  nyolcadik  helye  a  bevezetőben  már  említett  Motorsport  Zsembery  Kft. 

érdemeit dicséri, hiszen ezek a motorok egy egészen szűk réteget céloznak meg 

elsősorban off-road motorjaikkal, valamint a hasonló kategóriájú motorokhoz képest 

viszonylag magas árukkal.  A kilencedik  helyezett  Aprilia  az Aprilia  Motorboltban 

vásárolható meg, ismertségére jellemző a elért eredménye. 

A  Moto  Guzzi  a  tizedik  helyre  került,  amit  viszonylag  jó  helyezésnek 

értékelhetünk, azt tekintve, hogy még nem lehetett idő a hazai bevezetésére. Ebből 



arra  következtethetünk,  hogy  a nemzetközi  megítélése  és  ismertsége 

alapján sokan úgy vélték, hogy hazánkban is kell, hogy legyen márkaképviselete, 

vagy  a  márka  magyarországi  megjelenése  olyan  feltűnést  keltett,  hogy  ez  sok 

válaszadónak feltűnt.

A tizenegyedik helyen követi a többi márkát az MZ - egy olyan motor, amiből 

igen sok látható a magyar utakon. A márkát sokan ismerik, a legtöbb motoros futár 

is  ilyennel  jár  és  a  motoros  iskolákban  a  legtöbb  helyen  szintén  ilyen  márkájú 

motorokkal oktatják a leendő motorosokat. 

A következő három motor - Jawa, Cagiva, Triumph - valamint a 17. Helyre 

szorult Benelli szintén kapható Magyarországon, ismertségük mégis igen csekély. A 

két olasz márkáról  és a Triumphról  már esett  szó. Mivel  a képviselet  még nem 

funkcionál  száz százalékosan,  a  márkák bevezetésére sem lehetett  még idő.  A 

Bartók Béla úti szalon valószínűleg nem szerencsés választás, hiszen a motorosok 

Budapesten különösen megválogatják útvonalukat és ha tehetik macskaköves útra 

nem mennek. Ez még akkor is igaz lehet, ha kivételesen autóval közlekednek. 

A Jawa szintén forgalomban lévő motor, a Moped ’91 Bt. importálja hazánkba. 

A márka megítélése a motorosok között általában nem túl jó, annak ellenére, hogy 

a legtöbb fiatal első motorja Jawa vagy MZ, ezt megpróbálják mielőbb elfelejteni. 

Bár  a  márka  palettáján  különböző  típusok  -  enduro,  chopper,  robogó  - 

megtalálhatók, a megkérdezettek alig feltételezték, hogy kapható lenne.

Az  ezek  után  következő  motorok  hivatalosan  nem  szerezhetők  be 

Magyarországon,  sokukat  már  évtizedek  óta  nem is  gyártják.  Annak  oka,  hogy 

mégis  kaptak  helyezést  sok  minden  lehet.  A  CZ  és  a  Pannónia  manapság  is 

gyakran látható az utakon, a többi  márkanév pedig egyszerűen ismerős lehetett 

néhány válaszadónak.
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6.2 Milyen motorkerékpárt szeretnél legjobban?

Az attitűd a meggyőzésre vonatkozó elméletek egyik kulcsfogalma, mivel az 

attitűdöknek meghatározó szerepet tulajdonítunk a viselkedésben. Az egyik felfogás 

szerint a fogalomba három tényező tartozik: az attitűd tárgya iránti érzelmek, a rá 

vonatkozó  vélekedések,  nézetek  és  a  belőle  fakadó  szándékok,  cselekvési 

tendenciák. 

Ezért  vizsgáltam  meg  azt,  hogy  melyek  azok  a  márkák,  amelyekre  a 

válaszadók  leginkább  vágynak  és  saját  megfogalmazásukban  melyek  azok  az 

attitűdök, amelyek a választást befolyásolják.

Milyen márkájú motorkerékpárt szeretnél?
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Ennél a kérdésnél már szemmel láthatóan megváltozott a sorrend valamint a 

megemlített  márkák  száma  is  lecsökkent.  Ez  azt  mutatja,  hogy  az  emberek 

általában néhány konkrét márkára vágynak, elsősorban azokra, amelyek itthon is 

megvásárolhatók. 

Az Indian, a Pannónia, és Norton veterán motorok, tehát aki ezekre vágyik, 

valószínűleg a régi motorok szerelmese. Bár az Indian-t Amerikában újra elkezdték 

gyártani, a magyarországi premierre egyelőre még várni kell. 



6.2.1 Harley-Davidson

Ha az első kérdésben nem is szerepelt az elvárható helyen, ennél a kérdésnél 

a Harley-Davidson beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A preferencia sorrendben 

ez a márka került az első helyre, mégpedig magasan túlszárnyalva a többi márkát. 

Az összes válaszadó 28.7% választaná az amerikai legendát.

 Fat Boy

Típus tekintetében több konkrét válasz is született. A Harley-Davidson cég a 

Fat Boy-t tarja valamennyi cruiser ősének. Az egész világon nagy népszerűségnek 

örvend ez a típus,  a  japán gyárak  is  ezt  a  formát  próbálják  lemásolni  cirkálóik 

részére. A típus népszerűvé válását sokban segítette, hogy Arnold Schwarzeneger 

a Terminator  I.  részében szintén ilyen motorral  közlekedett.  Felmérések szerint, 

valahányszor  a  film ismétlésre kerül  a  televízióban,  újra  és  újra  megrohanják a 

szalonokat  a vásárlók.  A típus az eredmények szerint  nálunk is  a vágyak egyik 

tárgya. 

 Springer Softail
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Ugyanennyien  -  a  HD-t  választók  20,6%  -  vágynak  az  FXSTS  Springer  Softail  

típusra,  amely  a  chopperek  között  szintén  nagyon  népszerű  Európa  szerte.  A  gyár 

fejlesztőmérnökeinek kereken öt  évig tartott,  míg kifejlesztették  a ‘90-es évek műszaki  

követelményeinek megfelelő első teleszkópot, amelynek ötletét egy 1948-as modell adta. 

A különleges villamegoldást külön is kiemelte az egyik válaszadó:

„Mert amerikai, egyedi a villamegoldás, merevváz, nagy cm3, megbízható”

...igaz,  a  típus  sajátosságaival  nincs  teljesen  tisztában,  hiszen  a  Softail  név 

kimondottan arra utal, hogy a motor hátuljában is van teleszkóp, tehát nem merevvázas.

Ezek mellett egy-egy válaszadó említette a következő típusokat: Bad Boy Custom, 

Dyna Wide Glide, Electra Glide, EVO, EVO Softail, FXD, FXDWG Wild Glide, Heritage 

Softail,  Heritage  Softail  Classic,  Twin  Cam  blokkos  Softail  Standard,  Shovelhead, 

Sportster 1200.

Az évjárat szempontjából egy kivételével (1977) minden válaszadó új motort 

szeretne, de legalábbis 1990 utánit. 

Arra a kérdésre, hogy miért erre a márkára vágyik, a következő válaszok érkeztek:

„Számomra a HD a motor”

„Ez az álmom”

„A nagy Ő!”

 „Harley vírussal fertőzöttség miatt”

„Talán a név miatt”

„Imádom, csak a reális esélye kicsi, hogy meg tudjam vásárolni”

„Mert az Király!”

A választás a válaszok alapján leginkább emocionális okokra vezethető vissza, ami 

azt mutatja, hogy a Harley-Davidson márkanév a motorosok számára nagyon sokat jelent.  

Attitűdjeiket nem tudják konkrétan megfogalmazni, csak azt tudják biztosan, hogy ez az,  

amiről álmodnak, még ha ez az álom sokak számára egyelőre elérhetetlennek tűnik is.



6.2.2 Yamaha

A második  leginkább  vágyott  motor,  az  összes  válaszadó  19,8% szeretne 

Yamahát, ami első kérdésre érkezett válaszok alapján érthetőnek látszik. 

 Vmax

A legtöbben (a márkát választók 25.25%-a) a Vmax-ot említették a típusok 

közül, ami egy különleges formájú erős naked bike5, 1200 cm3-es motorral, sportos 

megjelenéssel. A 14 éve gyártott motor 145 lóerős teljesítményével igazi, kemény 

fából faragott motorost kíván nyergébe.

A Yamahára  vágyók 10% az XJR 1300-ast  választaná,  ami  szintén naked 

bike-ok  közé  sorolható.  Az  1250  cm3-es  hajtóművel  a  gyártók  106  lóerő 

teljesítményt  értek  el.  Az  erősebb  motorhoz  természetesen  jobb  minőségű 

futóművet is kapott a modell.

Ugyancsak 10% említette az XV 1600 Royal Start, ami egyelőre nem is létezik. 

Ugyanis a Royal Star elnevezésű cruisert mindössze 1300 cm3 hengerűrtartalmú, 

négyhengeres,  négyütemű  V  motor  hajtja.  Az  1600  cm3-es  hasonló  felépítésű 

motort  viszont  XVZ  1600  Wild  Star-nak  nevezték  el.  Ez  a  típus  a  gyár  eddigi 

legnagyobb  cirkálója,  V2-es,  négyütemű,  hidrotőkés  és  nyomórudas,  himbás 

szelepvezérlésű motor hajtja. Különlegesség még, hogy lánc helyett a hátsó kereket 

fogas-szíj forgatja. A motor formája, megjelenése a megtévesztésig hasonlóvá teszi 

a Fat Boy-hoz.

5 Lecsupaszított, spoilerek nélküli sportmotor.
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 Drag Star

A harmadik, szintén a Yamaha rajongók 10% által választott motorkerékpár az XVS 
650  Drag  Star,  felépítése  alapján  a  cruiserek  és  a  lowriderek6 között  helyezkedik  el. 
Szintén egy forma, amit  messziről  könnyen összetéveszthetünk a Harley-Davidson-nal, 
bár méretei  sokkal  kisebbek.  A tervezők mindent  megtettek annak érdekében,  hogy a 
Harley-Davidson árának körülbelül egynegyedéért hasonló életérzést biztosítsanak. Ehhez 
persze  kompromisszumokat  kellett  kötniük  és  sok  drága  fém  alkatrészt  műanyaggal 
helyettesítettek. 

Ezek mellett említették még egy-egy alkalommal a következő típusokat: Majesty SV, 
XS 400, XS 650, XT 600 E, XV 535 Virago, YZ 426, YZF 1000 Thunder Ace, YZF R1. 

Évjárat tekintetében csak új motorokra vágynak a válaszadók, 1990 és 2000 közötti 
modelleket említettek.

A márka melletti voksaikat a megkérdezettek a következő szavakkal magyarázták:

„szép és praktikus”

„erős, szép, sokoldalúan használható”

„Nem lassú, mégsem műanyag”

„chopper legyen”

„Mert tetszik”

„Szép és sportosan vad”

A válaszokban sokan említették azt, hogy a Yamaha szép, mégis  ennél a márkánál 
előtérbe kerül a praktikum, a jó használhatóság, a sebesség, a teljesítmény és a sportos 
külső is. Tehát azok, akik ezt a márkát választanák elsősorban használati tárgyat látnak 
benne, de sokat számít nekik a motor megjelenése is. 

6 Alacsony, hosszú építésű, sportos motor, elől-hátul vastag kerekekkel, gyakran kis fejidommal.



6.2.3 BMW
A német gyártású BMW márka a harmadik helyre került ebben a kérdésben, 

ami a hipotézistől nagy mértékben eltérő eredményt jelent. Az összes válaszadó 
10,1% választaná ezt a márkát, ha módja lenne rá. A válaszokban kevesebb volt a 
konkrét  típusmegjelölés,  de  a BMW-t  választól  1/5-e  oldalkocsis  motorkerékpárt 
szeretne. Ez a válasz már előre jelzi az évjáratra adott válaszokat is, ugyanis a 
jelenleg kapható típusokhoz nem gyártanak oldalkocsit. A BMW-t választók 40%-a 
szeretne mindössze új, ’96 utáni motort és 30% azt válaszolta, hogy minél régebbi, 
lehetőleg a 1930-40-es  évekből  származó BMW-t  tudna magáénak.  A  maradék 
30% nem adott konkrét választ a korra vonatkozóan. 

 R 1200 C
A továbbiakban a következő típusokat említették még egy-egy alkalommal: R 

100 R, R 1150 GS, és az R 1200 C, amely a legutóbbi James Bond filmben Pierce 
Brosnan „partnereként” tűnt fel. Bár ez a modell mindössze két éves, már eddig is 
nagy sikereket  könyvelhetett  el.  Talán a sikereknek köszönhető,  hogy a gyártók 
piacra dobták kistestvérét, az R 850 C modellt is. 

A BMW-t választók indokai a következők voltak: 
„A hangja, a szelleme miatt”

„boxer motor megbízhatósága, kiegyenlítettsége miatt”

Tehát ennél  a márkánál  az érzelmi szálak csaknem olyan fontosak, mint  a 
motor  műszaki  jellemzői.  Bár  a  termékpalettán  megtalálhatóak  az  egy-  és 
négyhengeres-, soros elrendezésű motorblokkok is, a köztudatban a boxer motort 
egyértelműen ezzel a márkával azonosítják.
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6.2.4 Suzuki

Az összes válaszadó 8,9% a Suzukit választaná, anyagi lehetőségei adottak 

lennének. A válaszokat tekintve érdekes, hogy ennél a márkánál minden válaszadó 

konkrét típust említett.

 Intruder

A válaszadók egyforma arányban (22,2%) vágynak a VS 1400 Intruder-re és a 

GSX-R 1100-ra. Előbbi a Suzuki első - egy sor négyhengeres softchopper után -, 

choppere, ami a visszajelzések alapján nagyon jól  sikerült.  A V2-es, négyütemű 

motorral  ellátott  gép  a  megjelenése  óta  eltelt  14  év  elmúltával  még  mindig 

megdobogtatja a szíveket. Az egyik megkédezett így indokolta válaszát:  

„Mert szeretem az öcsikéjét, hű elsőrendű társam”

Érdekes azonban, hogy azóta megjelent a piacon egy szintén Intruder névre 

keresztelt 1500 cm3-es modell is, a Suzuki rajongók azonban meg sem említették 

ezt a típust.

A GSX-R 1100-as egy soros négyhengeres sportmotor, ami szintén nagyon 

népszerű hazánkban Sokan csak azért vásárolják ezt a modellt, hogy átépítsék. Ez 

az egyik válaszból is kitűnik:

„szép és erős, jó streetfighter alap, jól tuningolható”



A válaszadók említették még a DR 650- es endurót, a GSX sorozatból a 600-as 

Banditot („a fejidomja nagyon szép lett”) és az 1200-as Bandit-ot, amelyek a naked 

bike kategóriába tartoznak, valamint a Suzuki gyár legújabb sport-túra motorját, a 

GSX 1300 R Hayabusa-t.  A chopperek közül  említést  érdemel  még az LS 650 

Savage, amelyet különleges formája, kis mérete és alacsony (31 LE) teljesítménye 

miatt mostanában már főleg nőknek és nagyon szelíd motorosoknak ajánlanak. 

 Hayabusa

A választott  típusok azt  mutatják,  hogy a Suzukinál  a  széles termékpaletta 

minden vásárlót kielégít és mindenki megtalálhatja magának a megfelelő motort. Ha 

választani kell, a megkérdezetteknek nem csak egy fajta típus jut az eszébe.

Ennél a márkánál a vágyott évjárat szintén az új kategóriába tehető. A nagy 

többség,  44,4%  2000-es  modellt  szeretne,  33,3%  megelégedne  90-93  közötti 

motorral és 22,2%-nak nem számít az évjárat, csak Suzuki legyen.

„Sok jót olvastam róla”

Bár a válaszból nem derül ki, hogy az illető hol olvasta ezt a „sok jót”, ez a 

válasz mindenképpen pozitív visszajelzésnek tekinthető a sajtómegjelenésekre. A 

különböző  médiumokban  olvasható  és  látható  tesztek  eredménye  ezek  szerint 

hatásosan befolyásolják a vásárlói attitűdöket.
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6.2.5 Honda

Mindössze a válaszadók 7,9 %-a választaná a Hondát, illetve ennyien vágynak 

erre a márkára. A márkán belül leginkább áhított típusok a CBR sorozat tagjai. A 

válaszadók említették a 400 RR, 600 F 4, 900 RR és 1100 XX típusokat. A soros 

négyhengeres hajtóművel ellátott sportmotorok a gyorsaság szerelmeseinek sok jót 

ígérnek. A CB 750-es naked bike szintén a vágyak tárgya, de a listában szerepel az 

X11 és az XRV 750 Africa Twin elnevezésű túra enduró is. Utóbbi különlegessége a 

V2-es motorblokk, amit elsősorban a choppereknél szoktak alkalmazni. 

A válaszok összegzése után felmerül a kérdés, hogy vajon miért nem szerepel 

a listában egyetlen chopper sem, hiszen a Honda is rajthoz állt a Harley-Davidson 

rajongókért folytatott versenyben a VT sorozattal, amiből egyébként az utakon igen 

sok látható. 

A  válaszadók  többsége  új  motorra  vágyik,  1994-2000  közötti  motorokat 

szeretnének. Egyikőjük azonban egy ‘83-as CB 750-est venne, de nem az eredeti 

formájában szeretné megtartani, hanem ő is a saját ízlése szerint alakítaná át.  

„Jól alakítható, erre van pénzem”

A többi indoklás így hangzott: 

„könnyű, erős, legideálisabb streetfighternek” 

„mert tetszik a hangja és a felépítése”

„szép, megbízható, gyors, fürge, modern, de mégsem az a műanyag-szagú, ez a 

stílus áll hozzám közelebb”

A válaszok a külsőségek mellett a műszaki jellemzőkre is utaltak, amint azt a 

bevezetőben  is  említettem  a  Hondát  (és  a  többi  japán  márkát  is)  megbízható 

motoroknak tartják. A válaszok között újabb említés érkezett arra, hogy a Hondát is 

alkalmasnak találják streetfighter építésére (CBR 900 RR).



6.2.6 Moto Guzzi

Az összes válaszadó 4,9 %-a szeretne csak ilyen motort. Ez nyilván arra a 

sztereotípiára vezethető vissza, hogy az olasz motorok rossz műszaki állapotúak, 

szervizigényesek és az alkatrész beszerzés nehéz, hosszadalmas munka. Ezen a 

berögződésen az új magyarországi importőr tevékenysége sokat változtathat. Úgy 

is  mondhatnánk,  hogy  még  tiszta  a  terep  előtte,  hiszen  eddig  kevés  ember 

szerezhetett konkrét tapasztalatokat. 

 California

Az említett márkák: az 1100 Sport Corsa egy sportmotor, azok közül is árban a 

kedvezőbb  kategóriába  tartozik.  A  California  egy  cruiser,  amely  eredetileg  az 

Egyesült  Államok nyugati  partján  szolgálatot  teljesítő  rendőrök számára  készült. 

Mára  klasszikus  polgári  motorkerékpárrá  alakult.  Külsejében  vetekszik  a  többi 

márka  által  kínált  hasonló  kategóriájú  motorokkal,  futóműve  azonban  a  tesztek 

szerint jobban alkalmazkodik a mindennapi használathoz. A V10 Centauro egy igazi 

macho motor. Különleges formája, kiváló futóműve alkalmassá teszi ezt a naked 

bike-ot a manőverezésre. 

A válaszadók mindannyian a legújabb, 2000-es modellek mellett voksoltak. A 

konkrét  indoklások  a  műszaki  jellemzőkre,  és  arra  hivatkoztak,  hogy  a  márka 

Magyarországon még különlegességnek számít:

„V2, kardán, szép nagy chopper, kevés van itthon, vagy nincs is”

„V2, kardán, nem japán, nem amerikai”
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6.2.7 Kawasaki

A negyedik japán márkát csupán az összes válaszadó 3,9%-a választaná. Arra 

ugyan nem kerestük a választ, hogy miért nem szeretne valaki Kawasakit, a márka 

hazai  elérhetetlensége,  a  hivatalos  importőr  hiánya  ezt  a  márkát  a  többi  japán 

márkához  viszonyítva  elérhetetlenné  teszi.  Mivel  nincs  egy  konkrét  cég,  aki 

kizárólag  ezzel  a  Kawasakival  foglalkozna,  a  márka  image,  hazai  megítélése 

messze a többiek mögött kullog. 

Az említett  típusok:  VN 750 Vulcan egy klasszikusnak számító  chopper,  a 

válaszadó, aki ilyet szeretne, egy 2000-es modellt választana. A Z 1000 szintén egy 

kedvelt típus, de Magyarországon többnyire idősebb motorok futnak már az utakon, 

azok is legtöbb esetben átépítve. A válaszadó szintén megjegyezte, hogy lowridert 

szeretne ebből a típusból, pedig köztudottan ez a motor eredetileg nem az. A ZX 7 

R Ninja egy 750 cm3-es sportmotor. A válaszadó egy ‘96-ban gyártottat szeretne:

„együléses, gyors, 95-ben a kategória legjobbja”

Pedig ’95 óta egész biztosan gyártottak a Kawasaki gyárban olyan motort, ami 

felülmúlta  az  akkori  műszaki  lehetőségeket.  Ez a válasz is  azt  mutatja,  hogy a 

potenciális vásárlóréteghez nem jutnak el az új információk, pusztán hallomásból 

vagy külföldi magazinokból szerzett hírek alapján tájékozódnak a márkáról.

6.2.8 Triumph, Ducati, Indian, MUZ, Pannónia, Norton, Jawa, Benelli

Ezek között a márkák között a sorrendben a különbségek nem szignifikánsak, 

legtöbb esetben a válaszadók nem jelöltek meg konkrét márkát, és a válaszokat is 

alig  indokolták.  Néhányat  közülük  már  nem gyártanak,  illetve nem vásárolhatók 

meg Magyarországon. Elsősorban azok válaszolták, hogy ilyen márkát szeretnének, 

akik veterán motorokat gyűjtenek és restaurálják őket. Ezért tehát a továbbiakban 

ezekkel a márkákkal nem foglalkozom. 



6.3 Milyen motorkerékpárod van jelenleg?

Az erre a kérdésre kapott válaszok azt mutatják, hogy a vágyak és a valóság 
igen-igen  távol  állnak  egymástól.  Bár  az  attitűd,  mint  érzelmi  vagy  értékelő 
diszpozíció  szoros kapcsolatban áll  a  szándékokkal,  a  végleges választást  nem 
kizárólag az érzelmek befolyásolják. 

Milyen márkájú motorkerékpárod van jelenleg?
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Kapható márkakereskedésben
Nem kapható márkakereskedésben

Nagyon érdekes eredmény,  hogy a 86 válaszadónak összesen 178 motorja  van, 
tehát átlagosan két motorral rendelkezik mindegyikük. Ez persze ez ebben a formában 
nem igaz, hiszen 5 fő (5,8%) a kérdőív kitöltésének pillanatában nem rendelkezett saját 
motorkerékpárral. Miután a listából kihúztam a 150 cm3 alatti és az 1970 előtti motorokat, 
pontosan 81 darab maradt.  Ez azt mutatja,  hogy minden motortulajdonosnak van egy 
„nagy” motorja, amivel valószínűleg elsősorban túrázni jár. 

Az elsőszámú motor mellett sokaknak van egy kisebb teljesítményű, 150cm3 alatti 
motorja  mindennapi  használatra,  vagy  egy  (vagy több)  veterán  motorkerékpárja,  amit 
otthon javítgatnak, szerelgetnek, restaurálnak. Az összes birtokukban lévő motorkerékpár 
44,5%-a  -  tehát  majdnem  a  fele  -  veterán  kategóriába  tartozik.  A  veterán  motorok 
többsége elsősorban a régi magyar márkákból tevődik ki  (Pannónia, Csepel), de akad 
köztük  sok  az  egykori  „keleti  blokk”  termékeiből  és  néhány  régi  angol  és  német  
motorkerékpár is.
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6.3.1 Yamaha

Az első helyen ismét a Yamaha szerepel, az 1970 utáni motorok 20,9%-át ez a 

márka  teszi  ki,  a  motorok  1981-1999  közöttiek.  A  válaszadók  birtokában  lévő 

Yamahák 70,5%-a naked bike, 23,5% chopper és 6% cruiser. 

6.3.2 Honda

A  válaszadók  motorjainak  mintegy  17,3%-a  Honda.  Érdekes  kérdés  ezzel 

kapcsolatban,  hogy  vajon  miért  csak  az  összes  válaszadó  7,9%-a  vágyik  ilyen 

márkájú motorra. 

A válaszadók Hondái 1979-1996 közöttiek, tehát egyik sem egy új modell. A 

típusok között pedig 35,7%-ban találhatók chopperek, 21,5% naked bike, 14,2% 

sport motor, 7,1% túra-enduro és szintén 21,5% az egyéb, átépített motor.

6.3.3 MZ

Az  „új”  motorok  között  14,8%-ban  van  jelen  egy  olyan  márka,  amit 

Magyarországon  már  nem  lehet  kapni,  bár  alkatrész  még  mindig  sok  helyen 

beszerezhető hozzá. A volt szocialista márka még mindig dobogós helyen található 

ebben a listában, ami elsősorban az igen alacsony árnak köszönhető. 

A válaszadók motorjai  1973-1987 közöttiek,  de még a krisztusi  kort  megélt 

darabok is működőképesek. Ez az egyszerű szerelhetőségnek, a nagyon olcsó és 

jó  alkatrészbeszerzésnek  köszönhető.  Egy  1970  utáni  MZ  ETZ  150  állapottól 

függően akár 50-100 000 Ft-ért is beszerezhető, de már 5-10 000 Ft-ért is hozzá 

lehet  jutni  egy-egy  még  működőképes  darabhoz.  Ez  a  márka  éppen  alacsony 

fenntartási  költségei  miatt  elsősorban a motoros futárok körében kedvelt,  hiszen 

ennyi pénzért a már javíthatatlan motorkerékpárt szívfájdalom nélkül el lehet dobni, 

vagy alkatrészként lehet értékesíteni.



6.3.4 Suzuki, Kawasaki

A  két  márka  fej-fej  mellett  áll  a  negyedik  helyen,  mindkettő  a  válaszadók 

13,6%-ának van tulajdonában. 

A  Suzuki  motorok  gyártási  éve  1980-1998  közötti  időszakra  tehető,  míg  a 

Kawasakik egy kicsivel idősebbek, 1979-1997 között szóródik a gyártási év.

A Suzuki tulajdonosok 36,3%-ának van birtokában chopper és sport-túra motor 

is,  másodikként  az  endurók  szerepelnek  18,1%-ban  és  a  válaszadók  9,3%-a 

cruiserrel jár. 

Ugyanebből a szempontból a Kawasakinál kicsit más a helyzet. A tulajdonosok 

36,6%-a sport-túra  motort  birtokol,  hasonlóan a Suzukihoz,  azonban 18,4%-nak 

sport motorja van ebből a márkából, és egyaránt 9-9% mondhat magáénak túra, 

enduro, chopper és custom7 motort. Egy ember említette, hogy a tulajdonában lévő 

Kawasaki épített dragster motor. 

6.3.5 Jawa

Az  összes  motor  közül  7,4%  Jawa.  Ez  a  márka  jelenleg  is  kapható 

Magyarországon,  de mivel  a  válaszadók nem tartották  fontosnak megemlíteni  a 

motorjuk gyártási évét, és pontos típusát, ez alapján nem tudok következtetéseket 

levonni.  Mindössze  arra  következtethetek,  hogy  az  igen  kedvező  ár  miatt 

választották ezt a márkát közlekedési eszköznek. 

6.3.6 Harley-Davidson  

A Harley-Davidson a hatodik helyre szorult, az összes új motor 3,7%-a kerül ki 

ebből a márkából. A motorok gyártási éve 1983-1998 közé tehető, bár azt is meg 

kell  említenem, hogy két  Harley-Davidszon a veterán kategóriába szorult  vissza 

1943-as és 1958-as születési évével. Saját motorjának típusát minden válaszadó 

customként  írta  le,  amit  úgy  értelmezek,  hogy  a  birtokában  lévő  motor  nincs 

átépítve, de különböző átalakításokon ment át annak érdekében, hogy minél jobban 

megfeleljen tulajdonosa igényeinek.

7 Gyári kiegészítőkkel egyedivé alakított motor. 

30



- 31 - Szakdolgozat

6.3.7 Moto-Guzzi, Ducati, Dnepr,

Ez a három márka egyformán ritka még a motorosok körében, mindegyik 2,4% 

ban van jelen az új motorok között. 

A Moto-Guzzik 1982-84 közöttiek, tehát nyilván nem Magyarországon vásárolt 

darabokról van szó. A Ducati-k 1996-99 közötti naked bike-ok, a Dnepr-ek pedig 

1989-92 között készültek. 

6.3.8 Trike8

Szintén a válaszadók 2,4%-a rendelkezik ezzel a típussal. Azért szentelek neki 

mégis külön fejezetet, mert a trike fogalma némi magyarázatot igényel. Átmenetet 

képez a motorkerékpár és a személyautó között, miközben sem az egyik, sem a 

másik kategóriába nem tartozik. A motorosok között az a vélemény járja, hogy a 

trike ötvözi a motorkerékpár és a személyautó rossz tulajdonságait, hiszen mivel 

nyitott,  akár egy motorkerékpár,  az ember megázik rajta, viszont a három kerék 

miatt nem lehet elmenni a két autósor között a piros lámpánál. 

Persze, ha jobban beleásnánk a témába, hamar kiderülne, hogy a motorosok 

között leggyakrabban az épít vagy építtet magának trike-ot, aki valamilyen baleset, 

sérülés  vagy  műtét  miatt  nem  tudja  használni  a  lábát,  mégis  ragaszkodik  a 

motorozáshoz.

Még  egy  ok,  ami  miatt  a  trike  távol  áll  a  motoroktól  az,  hogy  általában 

személyautó motorblokkját  használják benne hajtóműnek. A kutatásban szereplő 

két trike közül az egyik egy VW Bogár, a másik egy Zaporozsec motorblokk köré 

épült. 

Magyarországon  hivatalosan nem létezik  ez  a  kategória,  ezért  rendszámot 

sem  lehet  rá  szerezni.  A  kis  számú  magyar  trike  tulajdonos  kénytelen  beérni 

próbarendszámmal, amely komoly korlátozásokkal jár. Persze közben folyamatosan 

folyik a harc a hatóságokkal, hogy hivatalosan is elismert járművé válhasson, mivel 

az igény egyre nagyobb lenne erre. 

8 Ejtsd: trájk. Olyan motor, amelynek három kereke van: elől egy, és hátul kettő.



Németországban  ezt  a  problémát úgy oldották meg,  hogy a tulajdonos a 

vizsga előtt eldöntheti, hogy motorkerékpárnak vagy személyautónak jegyezzék-e 

be járművét, és azután az annak megfelelő előírások vonatkoznak rá. Valószínűleg 

ez a műszaki jellemzőkre is kihat, a külsőségekben viszont úgy nyilvánul meg, hogy 

motorkerékpár esetén a bukósisak, személyautó esetén a biztonsági öv kötelező a 

forgalomban. Ezt a megoldást Magyarországon is jól lehetne használni.

6.3.9 Összefoglalás

A  három  motorokra  vonatkozó  kérdés  alapján  összesítettem,  hogy  melyik 

márka összesen hány említést kapott, és milyen arányban szerepelt a preferencia 

valamint  a  jelenlegi  márkák  sorrendjében.  Ez  alapján  a  következő  eredmény 

született: 

1. Yamaha, 

2. Honda, 

3. Suzuki, 

4. Harley-Davidson, 

5. BMW, 

6. MZ, 

7. Kawasaki, 

8. Moto Guzzi, Jawa.

Mivel  az  MZ-t  nem  forgalmazzák  Magyarországon,  a  Jawa-ra  pedig  igen 

csekély említés érkezett, ezt a két márkát kiejtettem a további vizsgálódásból. A 

Moto Guzzi az új importőrre való tekintettel bele került a további kérdőívekbe.
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6.4 Demográfia

Ahhoz, hogy jobban átláthassuk a kérdőív eredményét, tekintsük át, hogy kik 

voltak  a  válaszadók.  Mivel  a  minta  kiválasztása  nem  volt  reprezentatív,  az 

eredmények valószínűleg nem tükrözik pontosan a magyar motorosok demográfiai 

megoszlását. 

Demográfia

A válaszadó neme A válaszadó életkora

88.5%

11.5%

1.1%

31.0%

27.6%

25.3%

8.0%

2.3%
3.4%
1.1%

6.4.1 Nemek szerinti megoszlás

Az ábrán jól látható, hogy a válaszadók között a férfiak 88,5%-ban, míg a nők 

11,5%-ban  szerepeltek.  Bár  pontos  adatokat  nem  tudok  mondani  a  valós 

megoszlásról, a Born to be Wild 1999 januárjában végzett kutatásával összevetve, 

amely a magazin olvasóinak szokásait vizsgálta, a válaszadók között a nők aránya 

mindössze 5% volt. Ez lehet valós növekedés is, hiszen ahogy a motorozás egyre 

divatosabb,  a  nők  is  egyre  inkább  szeretnék  kivenni  belőle  a  részüket.  Olyan 

rendezvényeken,  ahol  elsősorban motorosok jelennek meg szintén szembetűnő, 

hogy szaporodik a női motorosok száma és a médiumokban is láthatjuk, hogy a 

magyar  sztárok  között  is  van  néhány  női  motoros  (Barta  Szilvia,  Bedhy  -  a 



Bestiákból,  Kőbán  Rita),  akik  szintén megerősítik  a  hölgyeket  abban  a 

vágyukban, hogy motort vezessenek.

A másik ok az lehet, hogy általában - bár a legtöbb motor két személyes - 

senki nem szeret utassal motorozni. A sofőr dolgát nagyon megnehezíti, ha a háta 

mögött ülő személy súlyát is meg kell tartania, manőverezéseibe az ő mozgását is 

be kell kalkulálnia. Ezért aztán maguk a motorosok forszírozzák, hogy párjuk saját 

motort vegyen és ha lehet, közös motorozásaik során azzal utazzon. Ez persze a 

legtöbb motoros-barátnőnek, -feleségnek nem esik nehezére, hiszen az utas szerep 

nem túl szórakoztató. Hosszú út során kimondottan unalmas hátul ülni úgy, hogy 

közben még beszélgetni sem lehet (ennek a problémának ugyan már meg van a 

megoldása  -  a  sisakbeszélő  rendszer),  és  150-200  kilométerenként,  a 

benzinkutaknál lehet csak néhány szót váltani a sofőrrel.

Ahogy már említettem a motorosok nagy részének a hobbyja a motor szerelés, 

átalakítás, szépítgetés. Szintén a Born to be Wild kutatására hivatkoznék, ahol egy 

évvel  ezelőtt  az  olvasók  hobbyjai  között  a  harmadik  helyen  szerepelt  ez  a 

tevékenység.  (Az  is  érdekes,  hogy az  olvasók  kifejezetten  kijelentették,  hogy  a 

motorozást  nem  hobbynak,  hanem  életformának  tekintik.)  A  hobby  a  legtöbb 

esetben  abban  teljesedik  ki,  mikor  egy  motoros  saját  barátnőjének  vagy 

feleségének „épít” motort. 

6.4.2 Életkor szerinti megoszlás

Az ábrából kiderül, hogy a legnagyobb arányban a 18-24 év közötti korosztály 

veszi  ki  a  részét  a  motorozásból,  az  összes válaszadó 31% ebbe a csoportba 

tartozik. Nem sokkal vannak azonban lemaradva a 25-29 év közöttiek (27,6%), és a 

30-34 év közöttiek (25,3%) sem. Őket követik a 35-39 év közöttiek (8%), az 50-59 

év közöttiek (3,4%) és a 40-49 év közöttiek (2,3%). Legkisebb arányban (1,1%) a 

17 év alattiak  szerepelnek a motorosok között,  ami  magyarázható kiskorúaknak 

kijutó  függőségi  helyzettel,  hiszen  a  motorozáshoz  kimondottan  negatív 

sztereotípiák  kapcsolódnak,  és  egyik  szülő  sem  szívesen  támogatja  gyermekét 

abban, hogy rossz társaságba keveredjen.
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Mivel  a  Born  to  be  Wild  ilyen  bontásban  nem  elemezte  az  életkori 

sajátosságokat, csak arra utalnék, hogy ‘99-ben a magazin olvasóinak átlagéletkora 

30  év  (29,97)  volt,  amitől  a  mostani  eredmények  némiképp  elütnek,  minden 

bizonnyal magasabb életkor lenne az eredmény.

6.4.3 Családi állapot szerinti megoszlás

Demográfia

A válaszadó családi állapota A válaszadó iskolai végzettsége

49.4%

44.8%

4.6%
1.1%

2.4%

17.9%

48.8%

29.8%

1.2%

A válaszadók legnagyobb hányada (49,4%) egyedülálló, de ez az arány nem 

sokban tér el a házastársi- illetve élettársi kapcsolatban élők számától (44,8%). A 

legkisebb arányban (4,6%) az elváltak vannak jelen ebben a csoportban. 

Az  eredmények  elsősorban  azt  a  sztereotípiát  döntik  meg,  miszerint  a 

motorosok csapodár,  léha életmódot folytatnak,  gyakran váltogatják partnereiket. 

Bár  a  magyar  népesség  átlagát  nincs  módomban  vizsgálni,  a  családi  állapot 

megfelel a motorosok csoportjában leggyakoribb életkorok sajátosságainak. 



Az  eredményeket  összevetve  a Born  to  be  Wild  egy  évvel  ezelőtti 

eredményeivel (61,7% egyedülálló, 34,57% házastárs / élettárs, 3,72% elvált) azt 

látjuk,  hogy az arányok némiképp megváltoztak,  ami az átlag életkor magasabb 

voltával magyarázható.
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6.4.4 Iskolai végzettség szerinti megoszlás

A válaszadók legnagyobb része (48,8%) középiskolai végzettséggel 

rendelkezik, 29,8%-uk főiskolai vagy egyetemi diplomát szerzett, 17,9% 

szakmunkásképző intézetbe járt és mindössze 2,4% az, akinek csak általános 

iskolai vagy annál kevesebb végzettsége van. 

6.4.5 Foglakozás szerinti megoszlás

Demográfia

A válaszadó foglalkozása A válaszadó lakóhelye

Érdekes  eredmény,  hogy  a  válaszadók  35,2%-a  szellemi  foglalkozásúnak 

vallotta  magát,  míg  a Born  to  be  Wild  kutatásában erre  a  kérdésre  mindössze 

13,8% válaszolta ugyanezt.  Rögtön ezután következtek a vállalkozók 22,7%-ban 

(‘Wild: 22,65%), majd a tanulók 18,2%-kal (‘Wild: 13,6%), 10,2% szakmunkásként 

dolgozik  (‘Wild:  31,49%)  és  8% egyéb,  máshová  nem sorolható  tevékenységet 

végez, amiben szerepelt például tetováló művész is. Az összehasonlításból az derül 

ki,  hogy egy évvel ezelőtt  a szakmunkások és a szellemi foglalkozásúak aránya 



közötti  éppen  ugyanannyi  volt,  mint ebben  az  évben,  csak  idén a  szellemi 

foglalkozásúak felé billent a mérleg nyelve. 

6.4.6 Lakóhely szerinti megoszlás

Lakóhelyszerinti  megoszlás  szempontjából  sokan  gondolhatnák,  hogy  a 

Budapesten élők között nagyobb a motorosok aránya, mint más vidéki területeken. 

A kérdőív tanúsága szerint a válaszadók 31% csupán az, aki Budapesten él. Ezt az 

arányt az egy évvel ezelőtti 15,1%-kal összevetve csak annyit állapíthatunk meg, 

hogy  az  országos  lap  olvasói  között  más  az  arány.  Mivel  a  kérdőívekre  idén 

elsősorban  E-mailen  érkeztek  vissza  a  válaszok,  feltételezhetjük,  hogy  a  nagy 

különbség oka elsősorban a városokon kívül esők technikai hátterének hiánya. A 

vidéki városokban élők 51,7%-ban, míg a falun lakók mindössze 16,1%-ban vettek 

részt a kutatásban.
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7. Mélyinterjúk

A  fennmaradó  hét  márka  megítélését  a  válaszadók  közül  véletlenszerűen 

kiválasztott  10 személynek elküldött  újabb rövid kérdőív segítségével  vizsgáltam 

tovább. 

A kérdőívre érkezett véleményeket az importőrök illetve a márkakereskedők 

vezetőivel a saját márkájukról készített mélyinterjúkkal vetettem össze.

1. Légy szíves  írd  le  részletesen,  mit  gondolsz,  mik  a  benyomásaid  az  alábbi  hat  márkáról 

(bármit leírhatsz, rosszat, jót egyaránt).

2. Szerinted milyenek az egyes márkanevek alatt megjelenő motorok műszakilag, küllemre?

3. Az egyes márkákat milyen stílusú motorokkal hoznád kapcsolatba, milyen motorozási stílus 

jut  róluk  eszedbe  (chopper,  cruiser,  lowrider,  speed,  sportmotor,  enduro,  cross,  túra, 

streetfighter, túra-sport... stb. ha valamit kifelejtettem volna, légy szíves egészítsd ki.)

4. Ha van személyes tapasztalatod valamelyik márkával, kérlek írd le pontosan a típust is, amit 

próbáltál, és azt, hogy milyennek találtad.

A válaszokat írd a márkanév után és küldd vissza, amint tudod.



7.1 Yamaha

A  megkérdezettek  véleménye  általában  jónak  mondható  erről  a  márkáról. 

Hasonlóan a kérdőívekhez,  a  leggyakrabban említett  konkrét  típus a Vmax,  azt 

pedig a Virago követi. 

 Virago

A Yamahát elsősorban a sport motorokkal azonosítják a megkérdezettek, de 

néhányuk a choppert is megemlíti, ebben a kategóriában a Virago az a típus, ami 

leggyakrabban szóba került, sokan ismerik ezt a típust . 

A minőségre vonatkozóan a vélemények megoszlanak. Néhányan a Yamahát 

kimondottan jó motornak tartják, azonban egy két ellenkező vélemény is érkezett, 

ugyanis a megkérdezettek egy része általánosságban a japán motorokat rossznak 

tartja.  A  japán  motor  sztereotípiája  olyan  erős  náluk,  hogy  az  egyéb  márka 

sajátosságokat meg sem említik.

Szintén  felmerül  az  építhetőség  kérdése.  A  válaszadó  azt  írja,  hogy  a 

tulajdonában lévő motort  is  átépítette,  de  ha  egy Vmax-ot  magáénak  tudhatna, 

azzal is azonnal ezt tenné. Ez érdekes elképzelés, hiszen mások a Vmax-ot éppen 

külső megjelenése miatt választanák.

„Hát nem tudom minek lehetne nevezni a Vmax-ot, de legyen túra. Rosszat  

nem hallottam még róla. Tetszik, szeret(ném)em.”

„Drága, szép, jól motorozható.”
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„Csak az SR 500-ról  hallottam jókat,  bár  egyetlen Yamahám sem volt,  így  

műszakilag  semmit  nem  tudok  róluk.  Küllemre  a  Vmax  illetve  a  Virago  a  két  

kiemelkedő típus számomra.”

„Nem igazán tudom. Nekem elsősorban a chopperek jutnak róla eszembe, bár  

a  Virago-t  nem nevezném egy  karakteres  choppernek.  Olyan gádzsi-motor.  Azt  

hiszem a sport motorjaik jók.”

 XS 1100 átépítve

 „XS 1100 volt a birtokunkban) látszik mit lehet építeni belőle. Ez szintén 1  

régebbi konstrukció (ma mar nem gyártják), nagyon megbízható szinte örök életű  

mkp. 100 000-km-t is kibír a motorja generál nélkül. A mai Yamahák közül 1 R1-et  

vennék szívesen. Ja, persze még Vmax-ot. Úgy gondolom 1 Vmax-ból kellőképpen 

látványos gépet lehetne építeni.”

„A négy japán közül a legrosszabb. Kivéve a Vmax. Inkább a hangszergyártást  

erőltessék!”

„Japán szemét!”

„Egyszer  az  RD  sorozat,  másszor  az  SR  500,  SRX  600  típusok  jutnak  

eszembe, ha csak a nevet hallom. Persze a hazai motorkerékpár gyártás kapcsán  

is felidéződik, hogy majdnem motorkerékpár "nagyhatalom" lettünk a hetvenes évek  

elején. Csak hát a japánok által elkészített termelési tervekben nem szerepelt, hogy  

X ezer legyártott motorkerékpárhoz hány párttitkári és ü.b. státusz társul.”

„A Hondával nagyjából egy árkategóriába esik. Nálam könnyen összemosódik  

ez a két márka. Persze erről is a sportmotorok jutnak az ember eszébe a leginkább.  



Ezek  is  gyorsan  fejlődő  típusok,  bár nekem  a  Honda  név  komolyabbnak 

hangzik.  Itt  is  nagyon széles a választék,  minden célnak lehet megfelelő motort  

találni.”

„Vmax, na ez a kedvencem, brutál, megy mint a barom (sajnos a futómű, fék

már nem ilyen jó). Az R1-s elejéről, szemből mindig egy bikinis lányfenék

jut eszembe. :-) (De tényleg, nem úgy néz ki?) Speed, sportmotor, cross. Csak kb.  

száz métert mentem egy 650-es rendőrmotorral egy motoros találkozón (alig volt  

nyomatéka).”

A  Yamaha  Motor  Hungária  Kft.  képviseletében  Szloboda  Tamás  értékesítési 

vezetővel készítettem interjút: 

Melyek azok az arculati elemek, amelyek a Yamahát megkülönböztetik más 

motorkerékpár márkáktól?

A Yamaha, mint a világ második legnagyobb motorkerékpár gyártója egyrészt  

nagyon széles palettát tart a motorjaiból, másrészt pedig mindig is arra törekedett,  

hogy szélsőségektől mentes motorokat csináljon, illetve a különböző kategóriákból  

olyan motorokat próbál csinálni, ami jól motorozható. Ez igaz a chopperekre olyan  

szempontból, hogy a chopperek is fékezhetőek is, és lehet velük kanyarodni, de a  

sport  motorok  sem a  végletekig  sportosak,  hanem van  egy  bizonyos  kényelmi  

funkciójuk, tehát megmarad valamilyen formában a motorozhatóság.

A Yamahának nagyon jó a modellpalettája,  nem csak hogy nagyon széles,  

hanem  meglehetősen  jók  az  egyes  termékei  az  adott  kategóriában.  Ami  

megkülönbözteti  a  többi  márkától,  az,  hogy  nagyon  jó  a  háttérszolgáltatás  és  

nagyon vigyáznak arra, hogy ez a háttérszolgáltatás minél magasabb színvonalon 

legyen.  Sokszor  az  eladás  elé  helyezik  azt,  hogy  milyen  a  megítélése  a  

motormárkának és az adott típusoknak is.

Nálunk Magyarországon ugyanazokkal a feltételekkel lehet a motorokhoz és az 

alkatrészekhez  is  hozzájutni,  mint  bárhol  máshol  Európában.  Ugyanolyanok  a  

garanciális  ügyintézésnek  a  lehetőségei,  meglehetősen  gyorsan  jönnek  az 
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alkatrészek. Azt hiszem, hogy a japán márkák közül egyedülálló az, hogy a japán  

belső piacos illetve az amerikai piacos márkákhoz alkatrészt tudunk biztosítani. Bár  

ezek a motorok nem legálisan vagy legalábbis a gyártó tiltása ellenére érkeznek az  

országba, de ezeket a vevőket is valamilyen formában kiszolgáljuk. 

Hová pozícionálná a márkát a magyar piacon?

Európában a Hondával fej-fej mellett az első helyen vannak, tehát egyik évben  

az egyik az első, másik évben a másik. Országonként jelentős eltérés lehet ebben a 

dologban, de 22% körül van a piaci részesedés.

Éveken keresztül a Yamaha volt a legdrágább, főleg azért, mert a konkurencia  

irreálisan alacsony áron árusított, most a konkurencia a mi árszintünk fölé ment. Az 

idei kellemes vagy kellemetlen problémánk az, hogy azért nincsen motorunk, mert a  

konkurencia áremelése miatt annyira megnőtt a kereslet a Yamahák után is, hogy  

egyszerűen nem tudunk annyi motort nyújtani.

Éveken  keresztül  sport  motor  terén  a  többiekhez  képest  nagy  volt  a  

lemaradásunk.  Most  az  egész  világon  nagyon  népszerűek  lettek  a  Yamaha 

sportmotorjai,  az R1-es és az R6-os nagyon jól  bejött  és a gyár nem tud olyan  

számban gyártani motorokat, mint ahogy lenne igény. Mi sem kapunk annyi motort,  

mint szeretnénk. Látszólag elment a konkurencia, de ehhez hozzátartozik az, hogy  

Suzukiból  Európa szerte hatalmas készletek halmozódtak fel,  hogy az előző évi  

modelleket  bagóért  árusították.  A  tavalyi  750-est  idén  is  lehetett  kapni  olcsó  

pénzért.  A darabszámok tekintetében ők ezzel  nagyon el  tudtak menni.  Én úgy  

éreztem, hogy az egész piac ezt úgy reagálta le, hogy a Yamaha az kevésbé megy.

Ki a Yamaha célközönsége?

Nem csak a Yamaha, hanem a magyar motorkerékpár piac mondjuk 25-30%-

ban a motorosoknak szól, a fennmaradó rész az pedig annak a rétegnek, aki meg  

tudja azt tenni, hogy a maga 1-2 millió forintjáért nem egy lapos színes tévét vesz,  

hanem  motorkerékpárt.  Ezek  a  középvezetők,  felsővezetők,  üzletemberek,  

vállalkozók. 



Most  történik  a  motoros társadalomnak,  a  motoros  körnek  a 

kiépítése, ezeknek az embereknek a megszerzése. Nyilván nagyon jó alap erre az,  

hogy éveken keresztül a motoros társadalomban volt a Pannónia, Csepel korszak  

és  nagyon  sokan  a  mostani  vásárlóink  közül  olyanok,  akik  gyerekkorukban 

találkoztak ezekkel a márkákkal, vagy Simsonnal meg MZ-vel valaha motoroztak és  

húsz év múlva eljutottak odáig, hogy most vesznek egy rendes motort. 

Nyilván ennek köszönhető az is, hogy a motor kategóriákból a chopperek a  

legnépszerűbbek,  hiszen ez egy  tipikus  kirakatmotor.  Sokkal  kevésbé életérzést  

sugall,  mint  ahogy  próbálják  nagyon  sokan  elmondani.  Ugyanúgy,  ahogy  az 

emberek azért vesznek bizonyos autókat, mert hogy ez egy ilyen autó, ezért veszik  

a choppereket is.

Végeznek-e tudatos PR tevékenységet? 

Persze.  Másképp  úgy  gondolom,  hogy  ez nem működik.  Itt  van  például  a 

Yamaha  újság,  ami  csak  azért  jelenik  meg,  hogy  első  kézből  kaphassanak  az 

emberek információt azokról a dolgokról, amit mi fontosnak tartunk. Míg egy motor  

revübe nem lehet beleférni, mert olyan motorok vannak benne, amihez köze nincs a 

magyar piacnak, kiszorulnak belőle a Magyarországon tömegével  futó termékek,  

ebben benne van minden. 

Azokban az emberekben, akik Yamaháznak szerettem volna valami Yamahás  

érzést,  a  céghez  és   egymáshoz  is  kötődést  kialakítani.  Erre  volt  egy  

vezetéstechnikai  tréning,  hogy  az  emberek  jobban  megismerhessék  a  saját  

motorjaikat.  Meghirdettük  az  újságban,  kereskedőink  tudtak  róla,  és  bárki  

jelentkezhetett, akinek sport motorja van. 

Sokáig úgy tűnt,  hogy ez az egy (Budaörsi  úti)  épülete van a Yamahának. 

Tervezik a kereskedői hálózat további bővítését?

Mikor még nem volt  meg a Yamahának a Váci úti üzlete, akkor már voltak  

kereskedők.  Úgy  indult  az  egész  dolog  ‘91-ben,  hogy  akkor  még  osztrák  

tulajdonosa volt  és  Yamoto-nak hívták a céget.  Már az első hirdetések ‘91-ben  
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elmentek  hálózat  építésre  és az első  szerződések  ’91  novemberben  az Autószalonon  

kötődtek. 

Azóta  a  kereskedők  száma is  növekszik,  de  inkább  azt  mondom,  hogy  változik.  

Csónakmotorra és motorra van összesen 39 kereskedőnk, és aki csak motorral foglalkozik  

ebből talán 28. Nyilván a kereskedők száma is növekszik és próbáljuk a fehér foltokat is  

kitölteni,  de  annak  idején  tőkeszegény  volt  a  hazai  piac.  Az volt  a  vezérlő  elv,  hogy  

azokkal az emberekkel, akiket megkeresnek a motorosok, azokkal kössünk szerződést.  

Azóta a piac iszonyúan nő, az eladások nagyon nőnek és főleg a kereskedelmi eladások. 

Ami régen igaz volt, hogy a zöm a központi üzletből megy el - ami elsősorban egy  

kirakatüzlet,  hogy meg lehessen nézni  az összes motort.  Ezt  meg is kell  tartani,  de a  

súlypont  rohamosan tolódik el  a kereskedők irányába.  És azok a rétegek,  akik ebben  

pénzt látnak, tőkével be tudnak szállni. 

A nyugat-európai tapasztalatok mutatják azt, hogy sokkal jobban működik az eladás  

akkor, ha valaki egy márkával foglalkozik, sokkal hitelesebb a személye. 

Melyek azok az arculati  elemek, amelyeket minden kereskedőnek be kell  tartani? 

Vannak-e ilyenek?

Vannak  Yamaha  standard-ek,  amiket  be  kell  tartani,  ez  a  festésre  vagy  ilyen  

hasonlóra vonatkozik. Mi erre nagyon ügyelünk, hogy Yamaha színvonalú üzlet legyen és  

ezt a színvonalat tartjuk. Nyílván ezt a részt erősíteni kéne, de jelenleg hely problémánk  

és ember problémánk van. 

Az interjúban felsorolt tevékenységek mellett a Yamaha Motor Hungária Kft. valóban 

nagy  hangsúlyt  fektet  arra,  hogy  viszonteladói  a  megfelelő  színvonalú  szalonokban 

forgalmazzák termékeiket. Erre jó példa az egységes cég-logó, amellyel az újonnan nyílt  

üzleteket látják el. 

A  Yamaha  magyarországi  importőre  internetes  honlappal  is  rendelkezik  amely  a 

www.yamaha.hu  címen  érhető  el.  A  honlap  a  cégtől  elvárható  színvonalú,  a 

céginformációk mellet például felsorolást találhatunk itt az összes hazai viszonteladóról is.



7.2 Honda

Erről a márkáról sokaknak a sport és a sport-túra motorok jutnak eszébe. A márkát 

drágának,  de  jó  minőségűnek tartják  a  megkérdezettek.  Sok az „átépített”  motor,  ami 

elsősorban annak lehet köszönhető, hogy a többség használtan jutott a motorjához, ezért 

az egyedi, újszerű külsőt ily módon lehetett kialakítani. A márka choppereit nem tartják 

kimondottan  jónak,  és a  válaszadók tulajdonában  lévők szinte  egytől  egyig át  vannak 

építve.

„Motorikusan igényes. A speed9 motorok jutnak elsőként eszembe.”

„A sajátom, jó, drága, megbízható.”

„Erről  a márkáról leginkább a túra-sport kategória jut eszembe, de otthon vannak  

más stílusokban is. A négy japán motornál nagyon nehéz általánosan beszélni a műszaki  

adottságokról,  mivel  mindnek  volt,  van  és  lesz  jól  bevált  sorozata,  amelyek  tényleg  

megbízhatóak  és  rengeteget  lehet  futni  velük  bármi  komolyabb  gond  nélkül.  Ezzel  

szemben vannak rosszul sikerült darabok is. Szerintem a Hondának a CB sorozata az ún.  

elnyűhetetlen  széria.  Általánosságban  a  Hondák  műszakilag  megbízhatóak,  küllemre  

szépek, kidolgozottak. Személyesen VT 500-ast és CB 400 T-t hajtottam. A VT 500 kissé  

magas építésű gép a chopper stílushoz, de kényelmes és pörgős motor. A CB kissé már  

műszakilag elavult gép, de a soros, kéthengeres blokk sokáig megbízható társ lehet, ha  

odafigyelnek rá. Nekem ilyen szempontból szerencsém volt, mert a '79-es kiadás ellenére  

csak 4.600 mérföld van a blokkban, tehát még majdnem bejáratós a vas 20 éves létére.  

Összefoglalva egy kellemes középkategóriás motor bár az első futóműve igencsak elkezd  

riszálni 80 felett. Hajlamos a rozsdásodásra, főleg a kipufogórendszere.”

„Nekem is Hondám van, úgyhogy először a saját Shadow-m jut eszembe. Persze  

már rég nem az eredeti állapotában van. Újonnan meg sem tudtam volna venni. Lehet,  

hogy a többi motorhoz képest nem drága, de nekem egyelőre nincs pénzem új motorra. A  

Shadow jó, elég „igénytelen” motor. Nem kell vele túl sokat foglalkozni.”

9 Gyorsasági-, utcai sport motorok. 
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 XL 500 chopperré átépítve

„A  Hondák  jók.  Ismerősömnek  1  VFR  400-asa  van  (sportgép)  nagyon  jól  

megkreált motor bírja a gyűrődést (arra is van tervezve). Arról már nem is beszélve,  

hogy az én motorom is Honda XL 500 - regi (‘79-es) és akkor meg enduro volt ma  

már  chopper.  Saját  kivitelezés.  Volt  még  a  sógoromnak  1  VF  750  S  --  annak  

típushibája a vezérműlánc feszítője, azt sikerült kicserélni, aztán azt is átépítettük  

chopperes üléspozíciójú gépre.”

„A négy japán közül a legjobb. Széles típus skála nagy tömegben viszonylag jó  

minőség.”

„Japán szemét. Próbál betörni a chopper és túramotorok közé, de csak buzi-

choppernek nevezik.”

„Nagyon  gyors,  pörgős  motorok,  a  japán  típusok  közül  inkább  a  drágább  

kategóriába  tartozik,  szinte  elnyűhetetlen,  de  a  sportmotorok  ellentéte  is  

megtalálható itt a Goldwing formájában, mely egy iszonyatosan nagy "hajó", amely  

ismételten  nagyon  jellegzetes.  Az  elektronika  nagy  hangsúlyt  kap,  gyorsan 

fejlődnek.  A  kategóriák  széles  választéka  megtalálható,  nem  lehet  könnyen  

általánosítani.”

„Jó  sport  és  túra  motorjai  vannak,  megbízható,  elöl  jár  a  műszaki  

újdonságokban,  népszerű.  Rengeteg  új  technika,  általában  szépnek  mondható,  

nekem speciel  tetszenek  a  csupasz gépei10 és  az  újabb  Shadow-k11 .  Cruiser,  

lowrider, speed, sportmotor, enduro, cross, túra, túra-sport. Tapasztalataim: VF 750 

10 naked bike - idomok nélküli, lecsupaszított motor
11 a Honda legismertebb choppere



S '82: jó túramotor, de gyorsan is lehet  vele  haladni,  két  személlyel  is  

kényelmes, szélvédelem nulla, jól néz ki (én imádtam és a barátnőm is), jó hang  

(V4), nem hagyott soha cserben, még a nagy túrámon sem, pedig pereceltem egy  

jót vele. CBR 1000 F '88: iszonyú erős, megy mint a vadállat, fogyasztás 6-12-ig,  

városban  igen  kényelmetlen,  közúton  nem nagyon  értek  utol.  VF  1000  F  '86:  

nyomatékos,  nem pörgős motor,  kényelmes testtartás,  jó  hang (V4)  átlagos kis  

túrázásra OK, kicsit magas súlypont.”

A  Honda  márka-image-éről  Csikár  Gusztávot,  a  Cosmopolitan  Motor  Kft. 

ügyvezetőjét kérdeztem, hiszen a cég szintén ennek a márkának a forgalmazásával 

és szervizelésével foglakozik.

Melyek  azok  az  arculati  jegyek,  amelyek  a  Hondát  megkülönböztetik  más 

motorkerékpár márkáktól?

Egyedülálló a Honda a színek tekintetében. A Honda színe egy kiválasztott  

piros szín volt már jó húsz éve, mióta én komolyabban foglalkozom a márkával. Ezt  

megelőzően, úgy 50 évvel  ezelőtt,  mikor Soricsiro(?)  Honda bácsi  elkezdte első  

segédmotorját gyártani, akkor a divatszín még a fekete volt. 

Hogy mi az, ami miatt a Hondát a legnagyobbak közé sorolják, ha nem éppen  

a legnagyobbnak tartják? Azt mondják, hogy a Honda gyár a legnagyobb a világon,  

de  lehet,  hogy  azóta  más  gyárak  felülmúlták  darabszám  tekintetében.  Ami  a  

Hondában egyedülálló, hogy olyan alapanyagokkal dolgozik, olyan technológiával,  

a  beszállítók  terén  olyan  kontrollt  alkalmaz,  ami  egyértelműen  a  legjobb  

motorkerékpár  titulust  kel,  hogy megadja a Hondának.  A Honda kizárólag olyan  

anyagokkal dolgozik és olyan technológiával, ami hosszútávon egy tartós terméket  

biztosít. 
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Ki a márka célközönsége? Kinek szánják a motorokat?

Nem tudom, hogy van-e a Hondának külön célközönsége,  tudniillik  minden 

márka megszeretteti magát egy bizonyos körrel. Hondában például nagyon kevés 

az az igazán chopperes, cruiseres változatú motor.  A Honda nagy sportmotorjai  

azok, amelyek  azt a fajta közönséget vonzzák magához a márkához. Az endurok 

terén is a Honda kivívta magának a legjobbak közé sorolt címet. Az biztos, hogy a  

Honda  a  nagy  sport  motorok  és  főként  a  nagy  sport  túra  motorok  terén  a  

legelőkelőbb helyet foglalja el. Az biztos, hogy a Honda célközönsége főként erre a  

kategóriára tevődik. 

Hová pozícionálná a magyar piacon a Honda márkát?

A nagy átlagnak a felső kategóriájába. Van nála drágább - pl. a Kawasaki -, de  

nem biztos, hogy jobb. A Honda főnöke egyértelműen kijelentette, hogy a Honda  

nem  hajlandó  akciózni.  Ez  valamiféle  tartást  ad  a  Hondának  és  a  Honda  

használóinak,  mígnem  a  Suzuki  vonatkozásában  -  amivel  én  is  foglalkozom  -  

minden  évben  előfordul  egy  200  darabos  kontingens  bármely  más  előző  évi  

modellből. A Honda, egy aránylag magas áron eladott termék. Ha nem is tudjuk  

olcsóbban megvenni, de azt az árat és minőséget garantálja mindenkor, akkor egy  

picit nagyobb respektje van a felhasználók terén. 

A gyár meghatároz kötelező arculati elemeket?

Igen,  erre van minden cégnek,  így a Hondának is  egy külön kis  brosúrája,  ahol  

méretezések szerint,  sőt színek szerint (a Honda-piros kódja meg van adva), meg van  

szabva az aránya, hogy a Honda felirat hossza, a színösszeállítása milyen legyen. Volt  

olyan  kereskedőtársunk,  akire  a  Honda  rászólt,  mert  nem  a  megfelelő  arányban  

használta. A Honda szárny és a felirat évtizedek óta azonos. A ‘60-as évek körül volt egy  

régebbi logo, de azóta nem igazán változott. 

Vannak elvárások, amelyek megszabják minden kereskedőnek a területi méreteit és  

meg van szabva, hogy egy motornak hány négyzetméter területet kell hagyni. A mi dealer-

ségünk bemutató szempontból azt hiszem kilenc motorra alkalmas. 



Milyen  PR  tevékenységet  végez  a Cosmopolitan Motors Kft.?

PR tevékenységnek, amit mondhatunk, az tényleg tudatos. Ebben az évben pl.  

kitűztük  azt,  hogy  az eredetiség  vizsgálatot  a  THG-hoz csatlakozva  megoldjuk.  

Ezért a szerelőimet elküldtem tanfolyamra, és hogy nekem is legyen fogalmam az 

egészről  végigültem  én  is  három  hetet  és  gyakorlati  munkán  is  egy  vizsgáló  

állomáson egy  hetet  végig  kellett  csinálnunk.  Így  most  egy  helyben mindent  el  

tudunk  végezni.  A  következő  fejlesztési  pont  a  gumiszerelés  és  a  centrírozás  

beindítása. 

Amit mi reklám tevékenységnek gondolunk, az elsősorban a kiállításokon való  

részvétel.  Azt,  hogy  más  sajtóorgánumokban  hányféle  helyen  hirdetünk,  azt  

pillanatnyilag  meg  sem tudom  mondani.  A  kerületi  térképtől  a  kisokosig,  amik  

tulajdonképpen nem járnak költséggel. A telefonkönyvet leteszteltem, 100 000 Ft  

egy évre. A tapasztalat azt mutatta, hogy sok vevő a telefonkönyv alapján talál ide. 

Lehetőleg  olyan  munkatársakat  választottunk  magunk  köré,  akit  a  

versenysportból  ismerünk,  tudtuk  a  múltját  és  a  motorszeretetét,  ugyanis  csak 

elvakult  motorosok  vállalhatják  el  ezt  a  munkát,  hiszen  rengeteg  energiát  és  

úgymond szabadidő feláldozást igényel. 

Tartom  a  kapcsolatot  több  különböző  munkacsoporttal,  akik  TV  spotokat  

gyártanak. Az Interwheel-en fel is vettek és meg is jelentünk a TV2-n, ahol látható  

volt  a Honda kiállítása. Nem úgy, mint a motor revüben, ahol évek óta hirdetők  

vagyunk, egy hangyányi pici kis fotó, amin az látszik, hogy egy japán úr csücsül egy 

motoron. Még az Autó Motorban is több jelent meg, pedig ott soha nem hirdettünk. 

Az elmondottak alapján az derül ki számomra, hogy bár a cég valószínűleg jól 

működik, a PR tevékenység - az elmondottak ellenére - nem teljesen tudatos, ami 

elsősorban  abból  adódik,  hogy  a  marketing  és  a  PR  területét  nem  tudják 

egyértelműen különválasztani. Bár a kiállításokon való részvétel, a saját motorsport 

egyesület,  a sajtóval  való állandó kapcsolattartás mind-mind hozzájárul  a márka 
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imagének alakításához, az interjú tanúbizonysága alapján ezek a tevékenységek 

nem tudatos kommunikáció érdekében zajlanak.

Az interneten is megpróbáltam utánajárni a Honda hivatalos honlapjának, de a 

www.honda.hu  címen  nem  találtam  semmit.  Az  egyes  forgalmazóknak  vannak 

kezdetleges próbálkozásai honlapok működtetésére, de ezek eklektikus stílusban, 

más márkák és termékek mellett foglalkoznak magával a Honda márkával.



7.3 Suzuki

A megkérdezetteknek elsősorban a sport  (speed) motorok jutnak eszébe a 

márka hallatán, azok közül is elsősorban a GSX és a GSX-R sorozat. A márkát 

megbízhatónak tartják. Ennél a márkánál is szóba került az átépítés elsősorban a 

choppereknél, de a sport motorok vonatkozásában is. 

„Az SV 650 S ugrik be sárga színben. Ez most a No1 (VMax lapát...) A sport-

túra  motorok  jutnak  eszembe,  meg  az  1,7  mill  amit  kérnek  érte  a  pofátlan  

Amargósok!” 

„speeeeeed, nagyon meleg, jó árak, megbízható, szervizes”

„A  Honda  mellett  a  másik  japán  gyár,  amelyik  igazán  szívén  érzi  a  

motortervezést, illetve kivitelezést. Egy átépített LS 650-est vezettem keveset. Jól  

motorozható  gép,  de  úgy  vettem  észre,  hogy  ez  az  a  széria,  ami  kívánja  az 

átépítést, mert gyárilag rövid egy kicsit és a villaszög módosítás is az előnyére válik.  

Az  egyhengeres,  hosszúlöketű  motor  tekintélyparancsoló.  Nem  sok  beállítást  

igényel, megbízható. Az Intruder széria nagyon meg van csinálva és úgy néz ki,  

hogy ezt a sorozatot tényleg fejlesztik a jövőben.”

„Sport  motor.  Az  a  rengeteg  GSX  meg  GSX-R  jut  eszembe,  amikből  az 

ismerőseim streetfightereket építenek.”

„Sógoromnak van épp egy GSX 750 Kataná-ja eddig ez a top az eddigiekhez 

képest. Alacsony fordulaton nagy nyomaték és egész kényelmes az üléspozíció. Ez 

túra motor a javából.”

„Nem  sokat  tudok  róla,  de  úgy  gondolom  az  utakon  leginkább  guggolós  

plasztik  bombákat  látni  belőlük,  ill.  mint  minden  japán,  próbálnak  V2-es  Harley  

utánzatokat gyártani.”

„Japán szemét!”
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„A  statisztikai  számok  alapján  a  legnagyobb  motorkerékpár  gyár.  A  japán 

csoda,  a  második  világháború  után  porig  rombolt  ország  feltámadásának,  

újjászületésének egyik megtestesítője. Szinte a semmiből szívós munkával küzdötte  

fel magát jelenlegi pozíciójába. Hogy csak a motorkerékpároknál maradjak, mindent  

gyárt,  ami  belefér a motoros kétkerekű fogalmába.  A hatvanas éveket követően 

egyértelműen  vezető  szerepre  tett  szert  a  motorkerékpár  iparban.  Jellemzően 

négyütemű  motorok  terén  kimagasló,  de  kétüteműi  sem  elhanyagolhatók.  

Motorozási stílus: szinte minden, talán a chopper nem.”

„Kétütemű. Tudom, hogy kissé meglepő a GSX-R-ek ismeretében, de nálam 

az RG 500 Gammá-nál megállt az idő. De, ha meg nem is állt, a típus mindenképp  

meghatározó. Jellemzően gyors utcai motorra gondolok a SUZUKI név hallatán.”

„Gyors motorjairól híres, de próbálkoznak chopperekkel is, szerintem nem túl  

sok  sikerrel.  A  legolcsóbb  komoly  motormárkák  egyike,  magas  technikai  

színvonallal,  amely  nagy  előny.  GSX-R-ek  vannak  a  leginkább  elterjedve,  

legismertebbek  a  nagy  testű  sportgépek.  Sport,  enduro  és  chopper  motorokat  

forgalmaznak.”

„Jó sportmotorjai vannak. A Hayabusa magáért beszél, eléggé izomállat. A

800-as Intruder szerintem elég jól eltalált, a Marauder már nem annyira. Speed,  

sportmotor,  chopper jut eszembe. Tapasztalat:  GS 500 E '94: kicsi,  fordulékony,  

egy személlyel jól húz, keveset fogyaszt, jó fék, kezdőknek tökéletes, jó kis hangja  

volt.” 



 GSX-R 750

A Magyar Suzuki Rt. képviseletében Bajók Gábor motorkerékpár üzletágvezetővel 

készítettem interjút a márka image-éről:

Melyek azok az arculati elemek a Suzukinál, amelyek megkülönböztetik más 

márkáktól?

Ezt nagyon nehéz általában mondani, mert vannak bizonyos kategóriák, meg  

bizonyos típusok, amelyeknek vannak sarkalatos jegyei. A Suzuki arról híresült el,  

hogy szélsőségeket gyárt. Úgy mind pl. a Hayabusa a világ leggyorsabb szériában 

gyártott motorkerékpárja vagy a 750-es GSX-R, ahol a súly/lóerő arány volt olyan 

drasztikus. Tehát valamilyen extravaganciát keresnek és találnak meg a vásárlók a  

Suzuki  termékekben. Vagy pl.  a VL 1500-ös volt  még egy jellegzetes és fontos  

kategória a choppereknél, hogy a legnagyobb méretű és a legnagyobb súlyú, és  

csupa fém az egész. Most a kibocsátáskori marketingcélokról beszélek, amelyeket  

felénk is kommunikált a gyár és mi is próbálunk kommunikálni. Ilyen leg, leg, leg  

motorokat próbál gyártani és a formavilágában is van valami, ami ehhez jól passzol,  

tehát ilyen nagyon vad kinézetű motorokat csinálunk és ez vagy tetszik egy piacon  

vagy nem. Úgy tűnik, a magyar piacon tetszik a Suzuki.

Ki a Suzuki célközönsége?

Általában  véve  nincsen.  Egy-egy  típusnak  vagy  kategóriának  van,  de  így  

általában nincsen. Itt Magyarországon jellemzően kétféle vásárlói kör van, ami a  

legmarkánsabb: az egyik az a 20-30 év közötti fiatal férfi, aki általában vállalkozó,  

és ők általában ezeket a sportosabb túrákat- vagy sportmotorokat vásárolják - tehát  
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ez az egyik karakteres szegmentum. A másik pedig a 40-50 éves vagy még idősebb 

urak, akik valamilyen jó alkalmazotti státuszban vannak, tehát nagy cégek vezetői,  

de ott is rengeteg a vállalkozó és tulajdonképpen fiatal kori álmaikat valósítják meg  

és ők inkább choppereket vesznek és a kevésbé sportos túramotorokat.

Hová pozícionálná a márkát a magyar piacon?

Magyarországon a Suzuki  jó árban van. Ez abszolút  tudatos, de ez inkább 

annak  köszönhető,  hogy  maga  a  szervezeti  felépítés,  az értékesítési  csatornák 

olyanok, ami elég gazdaságos működést tesz lehetővé, tehát kis rezsivel dolgozunk  

a konkurenciához képest. E miatt van jó árban és nem azért, mert a termék olcsó. A  

termék  drága,  de  Magyarországon jó  árban van.  Most  muszáj  márka  sorrendet  

mondanom? Én nem szívesen beszélek a konkurenciáról, beszéljenek ők magukról!  

A cég meghatározza a kereskedőnek az arculati elemeket, amelyeket be kell 

tartaniuk?

Persze. Ez egy kvázi franchise szerződés, ami a dealerekkel van és ott egy 

csomó arculati elemet előírunk, készletre vonatkozót, árakra vonatkozót. Amennyire  

csak lehet, próbálunk beleszólni az életükbe több-kevesebb sikerrel, ez olyannyira  

így van, hogy van egy arculati  kézikönyv, ami  erről  szól.  És rengeteg anyaggal  

segítjük  őket,  hogy  a  megjelenés  valamennyire  egységes  legyen  és  minőségi  

legyen.

Milyen tudatos PR tevékenységet végeztek?

Tudatos PR munkát szeretnénk végezni, de hát ennek is költsége van. Itt azért  

látni  kell,  hogy a piac  még mindig  olyan méretű,  hogy csak az ahhoz mérhető  

reklám-, PR, promóciós budgettel rendelkezünk. Amit talán érdemes kiemelni, hogy  

a maroknyi szaksajtóval (motor revü, Autó Motor, és a különböző napilapok autós-,  

motoros  mellékletei)  napi  szinten  vagyunk  kapcsolatban,  tesztjárművek,  állandó 

kommunikáció, egymás ötleteinek segítése és megvalósítása. Ilyen lefektetett PR  

terv és az a szerint való dolgozás nem jellemző. Kiállítás is van, de az csak egy  



évben  egyszer  vagy  kétszer.  Azt  nem emelném ki annyira, mert egy viszonylag 

kis gyakoriságú dolog és nem kis költséggel jár és nem kevésbé fontos. 

A PR tevékenység itt Magyarországon nem elsősorban a Suzukiról szól úgy  

érzem,  bár  megpróbálunk  egyediek lenni  és  felhívni  magunkra  úgy a figyelmet,  

hogy lehetőleg nálunk kötődjenek meg a vásárlók, hanem a motorkerékpározásról  

általában.  Ha  elmegyünk  egy  ilyen  kiállításra,  akkor  nem azt  nézzük,  hogy  az 

elköltött pénz két hét alatt megtérüljön (mondjuk a kiállításnak nem is ez a célja),  

hanem azt gondoljuk, hogy elég sok laikus ember fordul meg a standunkon, akik  

kedvet  kapnak  a  motorozáshoz,  feltűnik  nekik,  hogy  elérhető  áron  lehet  már  

motorkerékpárt  vásárolni,  hogy  van  már  részletfizetés.  Úgy  gondoljuk,  hogy  a  

köztudatban még nincs benne igazán a motorkerékpár, a motorkerékpározás, hogy 

az mit is jelent, mire is jó, milyen örömet szerez a benne lévőknek. Inkább ilyen  

céllal veszünk részt a kiállításokon.

A Suzukinál éppen a szélsőségek miatt nagyon fontos a versenysport. Hogy  

első lett vagy második vagy harmadik, az nem mindegy. Versenyszezonban hétről  

hétre vannak világversenyek, mi a hétvégi versenyről kapunk egy e-mailt, interjúkat  

a  versenyről,  a  konkurenciáról.  A  verseny  másnapján  megküldjük  az  érintett  

sajtónak.

Akkor tehát szponzorálnak magyar versenyzőket is?

Ezt  nem árulhatom el.  Megpróbálunk  szerény  támogatást  nyújtani  egy-két  

olyan  versenyzőnek,  aki  ezzel  a  típussal  megy  és  úgy  gondoljuk,  hogy  

véleményvezér, vagy olyan rajongótábora van, akik között potenciális vásárlók is  

vannak. Pontosan azért,  mert Magyarországon a versenyek látogatottsága eddig 

csekély volt (ennél csak jobb lehet), ennek a reklámértéke nagyon kicsi. Ez inkább  

a versenyzők közvetlen környezetében lévő emberekre, családtagokra és barátokra 

korlátozódik.  De fontos nekünk, hogy a magyarországi  versenyeken is  legyenek  

Suzukisok és azok jó helyen menjenek, de ezt még mindig úgy fogjuk fel, mint a  

versenysport  általános  támogatása,  mintsem  úgy,  hogy  ennek  közvetlen  PR 

jelentősége lenne. 
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A GSX-R akciónak volt PR vonatkozása?

Általában  igyekszünk  megindokolni,  hogy  mit  miért  csinálunk.  Legtöbbször  

arról van szó, hogy tavalyi modell. Most ráadásul a 750-esnél jelentős típusváltás is  

volt,  teljesen  új  modell  jött  ki,  limitált  a  darabszám  és  általában  korlátozott  a  

színválaszték is. 

Ez valahol összefügg azzal, amit az előbb mondtam. Tehát azt szeretnénk, ha 

egy egyre szélesebb vevőkör minél előbb rákapna az új motorra, és aztán majd  

visszajön és becseréli és megint újat vesz. A motorkerékpárban a forgási sebesség  

jóval  nagyobb,  mint  az autónál.  Ez egy  szándékos  politika  a  részünkről,  hogy  

igyekszünk minél közelebb hozni a terméket egy viszonylag széles ügyfélkörhöz,  

megkötni a márkánál. Ezek a motorok nagyon jók. Ha megérzi azt, hogy milyen egy  

új motor és az éppen egy Suzuki, és azzal elégedett, akkor nagyon valószínű, hogy  

később is vissza jön. 

Szerveznek pl. márkaklubot?

Léteznek  ilyenek.  A  mi  ellenőrzésünk  alatt  van,  de  általában  a  dealerek  

szervezik,  hiszen  ők  vannak  közvetlen  kapcsolatban  az  ügyfelekkel,  mi  nem.  

Hasznosabbnak is gondoljuk azt, ha a dealer éli ezt az életet. Még típus klub is van. 

Az interjúból számomra az derült ki, hogy egy olyan multinacionális cég, mint a 

Suzuki tudatosabban próbálja formálni mind a cég, mind a termékei image-ét, mint 

a  kisebb importőrök,  talán elsősorban a sok éves tapasztalatnak köszönhetően. 

Mégis a motorkerékpár üzletágra vonatkoztatva a többi termékcsoporthoz képest 

gyerekcipőben jár a kommunikáció. 

Az interneten a www.suzuki.hu címen a Magyar Suzuki Rt. honlapja található. 

Ezen az oldalon motorkerékpárokról említést sem tesznek (én nem találtam), tehát 

akit a Suzuki motorok érdekelnek, megint csak máshol kell keresgélniük.



7.4 Harley-Davidson

A  válaszadók  elsősorban  a  Harley-Davidson  motorok  árát  emeleték  ki, 

majdnem mindenki drágának tartja a minőségéhez képest. Úgy érzik, hogy nem a 

műszaki tartalom, hanem a név és a hozzá fűződő legenda az, amit meg kell fizetni. 

Sokan említették, hogy a HD szervizigényes, gyakran elromlik és állandóan szerelni 

kell. 

A típusok közül elsősorban a choppert és a cruisert említették, ami nem csoda, 

hiszen  mást  nem  igen  találni  a  Harley-Davidson  palettáján.  Elsősorban 

külsőségekben nyilvánul meg a motorok értéke a megkérdezettek szerint. 

„Ha sok pénzed van vegyél egyet a gyűjteménybe, de ha használni is akarod  

készítsd ki  a gatyáidat, mert  rá fognak menni!  Szerintem gyári  formában RATYI  

motor.”

„álom, egyes típusokon magamutogatás”

„Cruiser,  chopper,  lowrider.  Rengeteg  vélemény  forog  közszájon  a  motor  

megbízhatóságáról  (pozitív  +  negatív  egyaránt),  mindezekből  talán  annyi  a  

tanulság,  hogy  a  ‘80-90-es  években  már  figyelnek  a  gyártók  erre  a  nem 

elhanyagolható  "apróságra".  Küllemében  már  a  gyártósoron  a  <best  of>  

kategóriában van, de építeni sem nagy feladat, mivel számtalan kereskedő él csak  

abból, hogy 'egyedi' alkatrészeket, kiegészítőket árul a márkához. Így azokat csak  

meg kell szerezni és két amerikai menetes csavarral fel kell erősíteni a vasra. Úgy  

érzem,  hogy  ehhez  a  márkához  csak  egy  rakat  pénz  kell  és  máris  egyedire  

faraghatja  az ember.  Ha  van a  tulajnak  1  pici  szépérzéke,  akkor  nagyon  szép  

dolgokat lehet belőle kihozni, de már láttam nagyon elcseszett HD-t is. -:((„

„Egyelőre  nem  vágyom  rá,  bár  tudom,  sokan  bármit  megadnának,  hogy  

Harley-juk legyen. Akiknek van, azok állandóan szerelik. Ha túrázni megyünk és  
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Harley is van a csapatban, + 3-4 órát rá kell számolni az útra, de néha még az is  

kevés. Hihetetlen dolgok történnek velük, olyasmik, ami egy japán motorral soha  

nem történne meg. Ráadásul mióta a motor revüben azt nyilatkozták, hogy a céljuk,  

hogy  a  jól  menő  vállalkozók,  ügyvédek  és  orvosok  játékszerévé  váljon  

Magyarországon is a Harley... hát kétszer is meggondolom, hogy akarok-e abba a  

csapatba tartozni.”

„Sajnos a Harley drága és felet se éri, de hát a nevet meg kell fizetni. Volt  

dolgom egy ősrégivel, asszem '70-es környéki lehetett és mihelyt kapott az akksija  

egy kis + áramot egész hamar beindult... Viszont, ha a motorjában az alkatrészeket  

kicseréljük  jobb  minőségű  alkatrészekre,  akkor  egész  megbízható  motort  

csinálhatunk (persze jó pénzért). Ha Harley-t vennék, akkor csak alkatrészekben:  

váz + forgalmi + váltó, és egy motort összerakni. Harley-ból lehet igazan jó gépet  

építeni.”

„Kettes  alá,  leginkább  egy  öreg  M63-as  Ural  menettulajdonságai  jellemzik.  

Viszont a hangja, utánozhatatlan.”

„chopper, túragépek, nagy motor, egy életforma, sok króm”

„Nem kisebb múltú motorkerékpár márka mint  a BMW, mégis más, nagyon  

más. Bátran elmondhatom róla,  hogy marketingre többet költenek, mint  műszaki  

fejlesztésre, és ez meg is látszik rajta. A típusválasztékot nem a műszaki belbecs  

változása,  hanem  a  külső  megjelenés  különbözősége  jellemzi  leginkább.  A  

marketingre  jellemző  egyik  igen  szokatlan  eljárás  az,  mellyel  azt  a  benyomást  

sugallják a vásárlóban, hogy Ő meg vette "A MOTORKERÉKPÁRT", és ezzel már  

ugyan lehet motorozni, de igazából csak egy alapot vásárolt ahhoz, hogy motorozni  

tudjon, hogy motorossá válhasson, hisz még jó sok mindent  kell(!)  tennie ezért.  

Ehhez ezer és ezer kiegészítő áll rendelkezésére, hogy igazán egyedi, máshoz nem 

hasonlítható  lehessen,  hogy  exhibicionizmusát  teljességében  kifejezhesse.  A  

gyártmány jellegzetessége a hosszában beépített V kéthengeres kialakítás, mellyen 

az idők folyamán a gyár, a termék szempontjából több nagyobb léptékű fejlesztést  

hajtott végre, de a műszaki fejlődés általános trendjét figyelve nem sok változtatás  



történt. A régebbi időkben egyhengeres,  négyütemű  erőforrásokkal  is  gyártották 

H-D-t,  s volt  olyan időszak, amikor kis kétüteműeken díszlett  a Harley-Davidson  

felirat. Ez a hetvenes évek táján történt, amikor megvettek egy olasz motorgyárat és  

ők  is  a  "matrica  ragasztás"  módszeréhez fordultak.  A  nyolcvanas  évek  elejére  

megrendülni  látszott  az utolsó  amerikai  motorkerékpárgyár  addig  stabilnak  tűnő  

alapja,  elsősorban a  Japánok  előtörésének  következtében.  A  fordulatot  végül  a  

vezetésbeli  jelentős  változások  hozták  meg.  Megszülettet  a  mítosz  "A  

MOTORKERÉKPÁR" mítosza, illetve ha meg nem is született, mert már a hatvanas  

évek végének szabadság megtestesítő szimbolikus jelképei között helyt kapott a  

motorkerékpár,  a  motorozás,  a  H-D,  mégis  a  mítosz  felélesztése,  és  jelentős  

kihangsúlyozása  a  nyolcvanas  évektől  datálható.  Csak  megjegyzésként:  Marlon 

Brando az 50-es évekbeli klasszikus, The Wild One című filmjében még Triumph-on  

motorozik,  és  ha  jól  emlékszem,  jellemzően  a  csapat  többi  tagja  sem  H-D 

nyergében  ül.  Visszatérve  a  jelenhez,  ma  a  H-D  már  egyértelműen  nemcsak  

motorkerékpár márkát jelent, hanem életstílust is megpróbál sugalmazni, melynek a  

valóságban vajmi kevés köze van a szabadsághoz, inkább a fogyasztói társadalom 

jelképét hivatott reprezentálni. A hatvanas évek szimbolikus "szelíd motorosai"-nak  

igencsak felfordulna a gyomra, ha belépnének egy mai H-D kereskedésbe a ruhák,  

övek, kulcstartók, dezodorok láttán, arról nem is beszélve, hogy a mai eladók sem 

szívesen látnák  őket  üzletükben.  Ma a  H-D maradéktalanul  megfelel  a  modern  

marketing  szemléletnek:  "olyan  terméket  szabad  előállítani  és  forgalmazni,  ami  

eladható",  teljesen  mindegy,  hogy  mi  az.  A  cél  egyedül:  a  "nyereség  és  más  

stratégiai  célok,  a  vevőigények  kielégítése  útján".  Az,  hogy  a  vevő  igénye,  

igényessége  a  béka  segge  alatt  tanyázik,  ma  már  nem  szempont.  Egyedüli  

szempont  a  fizetőképes  kereslet  mértéke.  Természetesen,  más  motorkerékpár  

gyártóknál is megtalálható a fenti szemlélet - hisz fogyasztói társadalomban élünk, -  

de  a  H-D  véleményem  szerint  a  legtipikusabb  példája  mamnon  imádat  

megtestesülésének, a szabadság kultusz kiforgatásának. Chopper.”

„A lehető legdrágább motorok a lehető legelavultabb technikával, szemben az 

árukkal. A nők szédítésére kiváló. A legegyedibb motorozási stílus. Igazán feltűnő  
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motorok,  és  nagyon  kényelmetlenek,  rosszak  a  kanyarban,  de  ez érthető  ilyen  

hosszúra nyúló első teleszkóppal. Ezek igazi chopperek.”

„Mindenki az egyéni ízlésére formázza, nem viszi túlzásba a műszaki

fejlesztéseket, most már újra megbízható kezd lenni ('80 vége fele volt némi

gond, ha jól tudom). Egy kicsit státusz szimbólum az újgazdagok között

(gondolom mivel  drága).  Aki  viszont  a  motorozásért  vette  annak  maga az élet.  

Nincsenek  túl  bonyolítva,  ha  valami  bevált  akkor  azt  használják.  Hagyományos  

forma, egyáltalán nem formabontó, valamelyest mindegyik egyforma, amíg át nem 

építik (mivel hasonló stílust képvisel gyárilag). Chopper, cruiser, lowrider, esetleg  

sport (ha a Buell12 -el egy kalap alá vesszük). Sajnos nincs tapasztalatom.”

A  márkával  kapcsolatban  Harley-Davidson  Budapest  Kft.  igazgatóját,  Szőr 

Gábort kerestem meg a Régiposta utcában, hogy beszéljen nekem a márka hazai 

image-éről.

Melyek  azok  az  arculati  elemek,  amelyek  a  Harley-Davidson-t 

megkülönböztetik a többi motorkerékpár márkától?

A hozzá kapcsolódó életérzés, életfilozófia vagy szemléletmód, a múlt, meg a  

hozzá kapcsolódó motoros kultúra. A Harley annyival több, mint egy másik motor,  

hogy nem csak egy terméket veszel, hanem megveszel vele egy egész életstílust. A 

Harley-Davidson egy kultusz. Bár nem filozófiai okok miatt veszik meg a Harley-t, ez 

mégis egy életszemlélet.

Külsőségekben a HD ügyel arra, hogy fenntartsák ennek az életérzésnek az 

alapját. Kínosan ügyelnek arra, hogy megtartsák azt a modellcsaládot, a nosztalgia  

motorokat,  ami a ‘30-40-es évektől megvan a Harley-nál,  ez a vastag sárvédős,  

többlámpás,  szélvédős, bőrtáskás, háttámlás, klasszikus, hosszú távú túramotor,  

amilyen pl. a Softail. 

12 Harley-Davidson motorblokkal szerelt sportmotor, amelyet külön márkanév alatt forgalmaznak



A chopper  végül  is  csak a  ‘70-es  években  vált  hivatalosan  is  részévé  a 

Harley-programnak. A harmadik kategória pedig a nagy, nehéz túra motorok, az 

Electra Glide, meg a Road King. A Sportster Magyarországon szerintem még nem 

talált igazán megértésre, csak az ár előny miatt keresett. Amerikában van egy ilyen  

létező  kategória  a  sportban.  Ez onnan  származik  és  ott  ezt  ápolják  is.  A  HD  

amerikai márkaidentitásába a Sportster úgy tartozik bele, mint „A” sportmotor. És  

amellett persze ez a legolcsóbb, a belépő modell és a női motor. A Sportsterhez  

talán nem kapcsolódik annyira ez a tradíció.

Az egyik  legnagyobb erőssége a Harley-nak,  hogy egy építőszekrény.  Egy  

egész háttéripar  települt  rá,  jól  bejáratott  módszerek vannak arra,  hogyan lehet  

tuningolni, leültetni átépíteni. Több ezer oldalnyi katalógust böngészhetsz át, hogy 

megtaláld azt, amit szeretnél. 

Ki a márka célközönsége?

Több részből áll, de mindenképpen azok az emberek, akik érzékenyek rá, hogy 

milyen  a  motorjuknak  a  külső  megítélése,  az image-e.  Azok  az emberek,  akik  

számára fontos a márka, fontos a minőség és az, hogy olyan dolgot vásároljanak,  

ami egy érték. Egy kicsit sznob. Az átlagnál jobban törődik azzal, hogy egy eredeti,  

márkás dolgot vegyen.

A magyar piacon hová pozícionálná a márkát?  

Az átlag  motorok  (4-5  millió  Ft  közötti  az  átlagár)  mindenképpen  a  felső  

kategória, a prémium szegmens. Ez indul a 2,2 milliós Sportstertől, meg a 3 miliós  

1200-as Sportster Customtól ami még inkább közép kategóriás, tehát átfedésben  

van a japán márkák magasabb árú modelljeivel. Azok a modellek, amelyeknek már  

komoly respectje van - a Heritage vagy bármelyik Softail - ,azok már inkább 4 millió  

fölöttiek. A BMW-nek 4-5 millió körül vannak a legdrágább modelljei, ezek meg ott  

indulnak. 

Amerikában a Harley egyfajta nacionalista státusszimbólum,  tehát  az maga 

Amerika. A világ más részein nyilván nem ennyire népszerű.
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Milyen PR tevékenységet végez a cég?

Nem mondanám, hogy előre megtervezett  PR tevékenységet folytatunk,  de 

azért odafigyelünk arra, hogy jelen legyünk azokon a helyeken, ami a Harley-hoz 

image-ben kapcsolódik. Eljárunk motoros találkozókra, meg olyan helyekre, ahol a  

HD-nak helye van. Ahol ez a fajta biker-kultúra van. Ahol ennek a nem sportos,  

hanem  inkább  klasszikus  motorozásnak  közönsége  van.  Az  is  egyfajta  PR 

tevékenység, hogy a magyarországi vevőkörünk javát kitevő igen magas jövedelmű 

emberek társaságában is népszerűsítsük ezt a motort. Nyilván erről szól a HOG13  ,  

hogy ebben az elit klub szerű tulajdonosi körben növeljük a márka vonzerejét és az 

ismertségét.

A HOG-nak nem márkaklub szerepe van?

Nem egyértelmű. Amerikában fekete-fehér, hogy miről szól a HOG. Arról szól,  

hogy aki márkatulajdonos, az lehet a tagja és vannak zárt rendezvényei, ahol csak  

a tagok vehetnek részt, vannak kifejezett előnyei, kedvezmények, szolgáltatások,  

amit ott jól kezelnek, ott van a tagság 90%-a. 

A nemzetközi HOG-nak nem teljesen egyértelmű, hogy mi a tartalma. A HOG 

még országról-országra, de chapterről-chapterre is változik. 

Magyarországon a HOG úgy indult,  mint  egy budai  motoros egylet,  úri  fiuk  

csináltak  egy  motoros  klubot  maguknak  és ennek  a  HOG-ot  találták  meg,  mint  

formát. Most már 40-en vannak a chapterben14  , és egyre inkább arra felé tendál a  

dolog  hogy  ebből  is  -  ha  nem  is  teljesen  nyitott  -  de  jól  átlátható  rendszerű  

tagfelvételi  formája legyen, és ne legyen kizárva belőle senki.  Az, hogy a HOG 

Magyarországon még mindig egy elit klub, az azért van, mert ilyen a társaság, aki  

benne van, meg magas a tagdíj. 

13 Harley Owners Group, Harley tulajdonosok csoportja
14 alegység, fejezet (angol), így nevezik az egyes nemzeti, vagy városi HOG alklubokat



A nyári HOG találkozó is PR esemény a HD Budapestnek?

Természetesen.  Ennek is  több oldala van.  A HOG chapternek kell  csinálni  

ilyen összejöveteleket. Ha már csináljuk, akkor már csináljuk rendesen, hogy aki ott  

van, az jól érezze magát. 

Másrészt nekünk, mint a márkaképviseletnek iszonyú nagy reklámlehetőség.  

Komoly média visszhangja lesz, rádiók, újságok, TV ott lesznek, meg nyilván előtte  

is írnak róla. Ha több ezer motoros ott motorozik és mindenki látja, nyilván nőni fog  

az igény nem csak a motorozás, hanem a márka iránt. 

A képviselet mint támogató és mint ottani árus vesz részt. Annyiban segítünk a  

szervezésben, hogy a németországi Harley-val mi tartjuk a kapcsolatot. Szerzünk 

tesztmotort,  Harley-kamiont,  hogy  legyenek  prospektusok,  legyen ott  árukészlet.  

Nekünk  ott  lesz egy  sátrunk,  ahol  árulni  fogunk,  lesz egy  kis  műhelyünk,  ahol  

gyorsjavításokat tudunk megcsinálni, de magát a találkozót nem mi szervezzük, és  

pénzzel sem veszünk részt. Ez nekünk a reklám lehetőség miatt fontos. 

Az anyacég menyire határozza meg az arculati elemek betartását?

Ez  is  változóban  van.  Amerikában  nagyon  hamar  elveszik  valakitől  a  

szerződést, ha nem felel meg a négyzetméter, a design, az árukészlet annak, amit  

megkövetelnek.  Európában  ezzel  eddig  egyáltalán  nem  foglakoztak.  Most  már  

vannak Európában leányvállalatai a Harley-nak, mi a németországihoz tartozunk. A  

kialakult dealer-hálózatot eddig nem nagyon kontrollálták. 

Mostanában egyre inkább kialakulóban van ez az identifikációs előírás, hogy  

egy  bolt  úgy  nézzen ki,  hogy  vonzó legyen a  vevő számára,  legyen megfelelő  

árukészlet,  megfelelően  képzett  személyzet,  legyen  szerszámkészlet,  alkatrész 

raktáron,  rendszeresen  elküldje  a  szerelőt  tanfolyamokra,  elmenjen  az  ember  

dealer-találkozókra,  hogy  minél  inkább  egységes  legyen  az arculata  a  HD-nak 

Európában. 
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A kérdőív első kérdése az volt,  hogy mely motorkerékpár márkák kaphatók 

Magyarországon. Ebben a kérdésben a Harley a negyedik helyre került.  Mi 

lehet ennek az oka?

Hát nyilván ebből nekünk is le kell vonni a következtetéseket... Nyilván ezen  

változtatni kell, nem vagyunk itt jó helyen. Ennek egyetlen feltétele van, a pénz. Bár  

a tulajdonosunk, Dobai Attila még szándékozik ebbe befektetni. De ha azt veszem,  

hogy ki a fizetőképes vevőkörünk, ez a bolt itt jó helyen van.

Az elmúlt három évben a reklámtevékenységünk arra irányult, hogy mutassuk,  

hogy  vagyunk  és  nem csak  motor  van  meg  ruha,  hanem 90  000  cikk  van  az  

árulemezen.  Tehát  ez  nem  egy  egyszerű  motoros  bolt.  Ahhoz,  hogy  ennél  

hatékonyabban hirdessünk, ahhoz pénz kell, a pénz meg a forgalomból jön. Erre  

többet nem tudunk költeni, tehát ez egy ördögi kör. 

A kutatásom során szóba került egy a motor revüben megjelent cikk. Sokan a 

motorosok között még mindig sérelmezik.

A rockerekkel való szakításra gondolsz? Ha megnézem az eladási adatokat, több,  

mint 80%-ban olyan motorokat adunk el,  ami a HOG-os motor,  tehát nyilván adódik a  

következtetés, hogy ők vesznek. Egy kezemen meg tudom számolni hány motort vettek  

rockerek.  Nekünk  meg  kell  élni  abból,  amit  csinálunk.  Éppen  ezért  járunk  motoros  

találkozóra,  hogy tudják,  hogy vagyunk,  és ne felejtsenek el.  Ki  lehet  esni  könnyen a  

pikszisből. Most még tudom, hogy akármilyen kedvező részletfizetési kedvezményt tudok  

ajánlani, akkor is sok az egy olyan embernek, aki nem tudja 4-5 évre előre tervezni a  

fizetését. Ez mindenhol a világon így van, hogy a Harley mindenhol a tehetősebbeknek ad  

el, de mindenhol a rockereknek az ideálja.

Amit  Attila  mondott,  nem volt  szerencsés,  de ő az az ember,  aki  ilyen körökben  

mozog. Mi, akik itt az üzletben vagyunk nem találkozunk ügyvédekkel és vállalkozókkal.  

Mi annak adunk el, aki bejön ide. És mi vagyunk azok, akik motoros találkozókra rockerek  

közé  járunk.  Egyébként  nem  tudom  mikor  lesz  vége  ennek  a  sértődöttségnek.  Már  

majdnem egy éve jelent meg az a cikk.



Sokan  említették,  hogy  a  Harley szervizigényes  motor.  Ebből  mennyi 

igaz?

Igazság most már nincsen benne. Ezek a motorok, amik itt vannak a boltban, már  

nem  szervizigényesek,  nem  romlanak  el.  Akkor,  amikor  a  Harley-val  kapcsolatban  

kialakult ez a feeling15 ,  akkor még ilyen volt  a Harley, tehát a ‘60-70-es években. Ha  

valaki karbantartja ezt a motort, akkor többet bír , mint más. Nyilván ez egy olyan motor,  

hogy ez is része az image-nek. A Harley az egy nagydarab vas, ami férfit kíván. Törődni  

kell vele, oda kell figyelni, mindig kell rajta valamit csinálni, hogy olyan legyen, amilyennek  

szeretik. Ez egy külső szemlélő számára úgy néz ki, mintha ezt mindig szerelni kéne. Meg  

azok  a  motorok,  amik  most  futnak  Magyarországon  úgy jöttek  be  az országba,  hogy  

Amerikában  meg  Nyugat-Európában  már  lerakott  motorok  voltak.  Persze,  hogy  azok  

mindig elromlanak. Az, hogy jön belőle az olaj, az is inkább a feelinget erősíti, minthogy  

komoly problémát jelentene.  Ha valaki  most  vesz egy új  Harley-t  és betartja  azokat  a  

dolgokat, amit előír a gyár, az olajcsere intervallumokat meg karbantartási dolgokat, akkor  

egy  örök  életre  szóló  motorja  van,  ez  biztos.  A  Harley  tulajdonosok  nemzetközi  

átlagéletkora folyamatosan öregszik, mert aki egyszer vesz egy Harley-t az már mindig  

vevő marad. Az az ember, akinek már volt mindenféle motorja, a végén egy Harley-t vesz.  

Az  interjú  alapján  kiderül,  hogy  a  márkaképviselet  ön-image-e  és  a  válaszadók 

véleménye  között  szoros párhuzam vonható.  A cég képviselője  megerősítette,  hogy a 

márkához elsősorban a chopper és cruiser motorok kapcsolódnak, és hogy a cég maga a 

motorok individualizálását, vagyis a tulajdonos elvárásai szerinti átalakítást támogatja, sőt 

sok kiegészítő gyártásával segíti.

Furcsa volt  hallani,  hogy a állandó műszaki  problémákat  szinte arculati  elemként 

említette az igazgató, és hogy ő ezeket nem találja feltétlenül negatívumnak. A magas 

árat  ő  is  kiemelte,  és  megerősítette  azt,  hogy  azok  számára,  akik  potenciálisan 

érdeklődnének  a  márka  iránt  valószínűleg  még  sokáig  elérhetetlen  marad,  ezért 

megpróbálnak vevőket találni a fizetőképes rétegek között.

15 érzés, életérzés
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Az  interneten  mind  a  Harley-Davidson  Budapestnek  (www.hd.hu),  mind  a 

HOG-nak  (www.hog.hu)  van  saját  honlapja.  Mindkét  honlap  nagyon  szép, 

színvonalas,  tartalmazza a márka arculati  elemeit,  például  a narancssárga és a 

fekete színt. A HD honlapján megtekinthető az árukínálat, a HOG honlapja jelenleg 

a nyári találkozóról közöl részletes információkat.



7.5 BMW

A válaszadók véleménye szerint a BMW egy jó minőségű, megbízható motor, 

amit sok más mellett a német gyár sugall számukra. Személyes tapasztalata egyik 

válaszadónak  sem  volt  a  motorral  kapcsolatban,  ezért  véleményük  is  kissé 

tartózkodó. Rosszat senki nem tudott mondani ezekről a motorokról. A többségnek 

a  túra  motorok  jutnak  eszükbe  a  BMW  név  hallatán,  amit  a  kényelmet  fokozó 

felszerelések is megerősítenek, de egy esetben szóba kerülnek a rendőrök sőt a 

Parizs-Dakar versenyt is a BMW névhez kapcsolta egy valaki.

„Nincs vélemény.”

„rendőrök, dakar, megbízhatóság, tökéletesség”

„Enduro,  túra-sport  jut  eszembe.  Műszakilag  passz-:).  Küllemre:  tartják 

magukat  a  tradicionális  blokkhoz (boxer),  mégis  tudnak  újítani,  nem is  rosszul.  

Szépen  kidolgozott  a  vonalvezetése  mindegyik  típusnak,  ötletes  kiegészítőkkel.  

Talán kissé "nagytestűek" a nagy endurok, de az is lehet, hogy én vagyok kicsi  

hozzájuk képest.-:))”

„Az R 1200 C-t  szívesen kipróbálnám. Bár  azt  hiszem a blokk kicsit  útban  

lenne a térdemnek. Amúgy is túl csicsás motor. Egy ismerősöm vett valami BMW  

túramotort és elektromos ülésmagasság állítás meg elektromos ablakemelő is van  

rajta. Ez hihetetlen. Akkor miért nem megy autóval?”

„Kifejezetten  túra  motorként  képzelem.  Sajnos  BMW-vel  meg  nem  volt  

alkalmam közlekedni. Az egyik típus szovjet koppintásával - URAL M650 - viszont  

igen.  Boxer  650  cm3 volt  és  menettulajdonságait  tekintve  kifejezetten  jó  volt.  

Gondolom ugyanaz a változat BMW-ben még annál is jobb. A BMW a megbízható  

motorkerékpárok élvonalába tartozik.”

„Megbízható német minőség. Leginkább túrára való.”

„High Tech, az első karosszériás motor, boxer-motor, kardántengely.”
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„Klasszikus  német  motor  márka.  Kizárólag  négyütemű  gépeket  gyárt.  

Jellegzetesebb  technikai  jellemzője  a  boxer  elrendezés,  melytől  időnként  eltért.  

Legnagyobb ugrás  a  típusfejlesztés  történetében a  K sorozat  megjelenése volt,  

mellyel  szakított  a  fél  évszázados  boxer  elrendezéssel  és  soros  négy,  illetve  3  

hengeres gépeket  kezdett  gyártani,  sőt  ha nem tévedek,  volt  időszak,  amikor a  

boxer  motoros  R  sorozat  teljes  megszüntetése  sem  állt  távol  a  gyári  

elképzelésektől(?), hivatkozva arra, hogy amit ki lehetett hozni a konstrukcióból azt  

már kihozták, így további fejlődésre már nincs lehetőség (80-as évek). Mai szemmel  

nézve,  illetve a  jelenlegi  trendet  figyelve  a K sorozat  inkább zsákutca,  korának  

négyhengeres divatját követő kísérlet volt. A kilencvenes évek közepére megújult  

az R sorozat. Az új típus családot nem csak a motorblokk megújulása, hanem a  

futómű újszerűsége is jellemzi. A típuskínálatban a gyártmányra oly jellemző túra és 

a nyolcvanas években megjelent endurón kívül megjelentek a cruiser és a divatnak  

megfelelően naked bike külső jellemvonásokkal bíró speed típusok. A palettából  

némileg kilóg az F650. Nem azzal lóg ki a sorból, hogy egyhengeres, hisz még a  

hatvanas években is gyártottak egyhengeres BMW-ket, hanem azzal, hogy idegen  

(ROTAX) erőforrású típus került a kékvérű márka kínálatába. Valószínűsíthető oka 

a 5-600 cm3, egyhengeres endurók iránti keresetélénkülésen kívül az, hogy a gyár  

feltehetőleg  nem  kívánt  erőforrásokat  lekötni  egy  részben  koncepció  idegen  

megoldás kialakítására, inkább a "matrica ragasztás" módszerét választotta.”

„Egy igazi luxuscikk, nagyon drága, de megbízható. Küllemre tömörek, kissé 

nehézkesnek  tűnnek,  kényelmesek,  gondolnak  minden  kis  apróságra,  ami  

kényelmesebbé  teheti  az utazást  és  a  vezetést.  A  túra  és  a  cruiser  csoportba  

sorolnám  (mert csupán még csak olyanokat láttam).

„Kényelmes, nagy, nem supersport gépeket gyárt (azért a K1-es nem volt

rossz).  Megbízható,  biztonságra  törekvő,  küllemre  konzervatív,  de  egyben 

előremutató és érdekes. Túra, túrasport, enduro. Sajnos nincs tapasztalatom.”



A Wallis Motor Kft.-nél külön PR osztály foglalkozik a cég kommunikációjával. 

Éppen ez az oka annak is, hogy dolgozatomhoz nem kaptam tőlük segítséget. A PR 

menedzser ugyanis éppen egy fontos projekten dolgozott és véleménye szerint a 

motorkerékpár üzletágvezető nem kompetens a motorok image-ének témájában. 

Utóbbitól annyit azért sikerült „nem hivatalosan” megtudnom, hogy a motorok és az 

autók hasonló arculatot képviselnek, célcsoportjuk is ugyanaz. 

Egy héttel  később újságírói  minőségemben meghívást  kaptam a Hajógyári-

szigeten lévő Dock nevű szórakozóhelyre a BMW F 650 GS típusú motorjának 

bemutatójára, melynek apropója a Dakarban ezzel a típussal elért kiváló eredmény. 

A korábbi visszautasítás miatt kritikusan szemléltem az eseményt (vajon ez volt az 

a fontos projekt?). Tapasztalataimat azért is fontosnak tartom leírni, mert az image 

éppen  így  épül  fel:  az  előzetes  ismeretek,  tapasztalatok  és  a  szervezet 

cselekedetei,  kommunikációja  alapján dől  el,  hogy végül  milyen  kép alakul  ki  a 

fogyasztóban. 

Köztudomásúan a Dock egy elit  szórakozóhely,  árai  nem tartoznak a bárki 

számára  megfizethetők  közé,  legutolsó  látogatásom  alkalmával  3000  Ft-volt  a 

belépő. Hétköznapokon kizárólag tagságival lehet csak belépni, persze belépőt a 

tagsági kártya felmutatása után is ki kell fizetni. A bejáratnál kevéssé szimpatikus 

biztonsági emberek vizslatják a ki- és be haladókat.

A meghívón a rendezvény kezdési  időpontja 22.00 órára volt  kiírva,  ennek 

ellenére  a  megadott  időpontban  minden  asztal  foglalt  volt  és  az  emberek 

vacsorájukat fogyasztották. (Téblábolásunk közepette összefutottunk a cég előző 

motorkerékpár  üzletágvezetőjével,  akivel  jó  kapcsolat  alakult  ki  még  működése 

során. Ő sem találta a helyét.) Fél óra elteltével megnyitották a „színháztermet, ami 

szomszédos az étterem résszel.  A bemutatóra érkezők felülhettek a  lelátóra és 

onnan még egy fél órán keresztül nézhették, ahogy mások esznek. 

A  bemutató  23.15  órakor  kezdődött  és  egy  igazán  színvonalas,  színházi 

előadásnak is beillő modern tánc elemekkel fűszerezett show követte a hosszas 
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várakozást.  Természetesen  a  színpadra  felgördült  a  MOTOR  három  különböző 

színben. A művészeknek igazán nagy sikerük volt. 

A show végén két  csinos fotómodellel  fotóztathatta magát a CKM magazin 

címlapjára, akinek kedve támadt. Nem sok ilyen vállalkozó kedvű résztvevő akadt, 

ami  talán  annak  is  köszönhető,  hogy  addigra  a  szórakozóhely  megtelt  mulatni 

vágyó fiatalokkal. 

A történet utóélete még annyi, hogy kollégám néhány nap múlva megkereste 

az  üzletágvezetőt,  hogy  némi  plusz  információt  szerezzen  a  motorról  az  újság 

számára. A cég képviselője megkérdezte, hogy láttuk-e azt a sok híres embert, aki 

ott  volt a bemutatón. Azon a fél tucat emberen kívül, akivel szinte nap-mint nap 

találkozom  a  motorosok  között  egyetlen  híres  ember  tűnt  fel  a  rendezvényen: 

Scholbert Norbi, akinek ducik számára készült fitnesz videokazettáján szintén egy 

BMW-t láthatunk a háttérben.

Mivel  kérdéseimre  konkrét  választ  még  mindig  nem  sikerült  kapnom  (bár 

elképzeléseim  már  vannak  a  márka  image-éről),  az  interneten  próbáltam  a 

márkának utánanézni. 

A www.bmw.hu címen egy nagyon igényes honlapot találtam. Természetesen 

az oldalon az autók dominálnak, de sok hasznos információhoz hozzá lehet jutni a 

cég  történetéről,  a  motorsportban  betöltött  szerepükről,  a  forgalmazott  autó  és 

motortípusokról. Az egyik oldal tetején ez olvasható:

"A BMW kezdett l fogva e mobilis korszak irányadó szerepét tölti  be.  Újítóő  

technikával, a hagyományokat szem el tt tartva mindig létrehoztunk egy darabkaő  

jöv t."ő
Azt is megtudtam, hogy létezik egy magazin is:

„A BMW Magazin a BMW márkanévhez köt d  magas technikai  színvonalat  éső ő  

esztétikai  nívót,  a semmi  mással  össze nem téveszthet  image-et  és  az ehhező  

elválaszthatatlanul társuló életstílust közvetíti olvasóihoz. 



Célja,  hogy  mind  nyelvezetében, mind  képi  világában  a  lehető 

legmagasabb  újságírói  színvonalon,  a  mai  modern  zsurnalisztika 

információgazdagságával  szóljon  olvasóihoz.  A  BMW  Magazin  képi 

megjelenítésében  a  hazai  és  nemzetközi  fotósélet  elismert  személyiségei 

segédkeznek, újságírói a szakma, illetve az adott szakterületek kiválóságai. Bárki, 

aki belelapoz a kiadványba, esztétikai és irodalmi örömet érezhet - amit a kézbe 

vett magazin papírjának és nyomdai kivitelezésének min sége tovább fokoz.”ő
Az  honlapon  letölthető  BMW  képernyő  pihentető  is  található  a  márka 

szerelmesi számára.

Azt hiszem a márka image-ét nem kell tovább feszegetni. Egyértelmű, hogy ez 

a rendkívül jó minőségű, magas esztétikai és műszaki színvonalú motorokat gyártó 

cég  elsősorban  a  társadalmi  elitet  célozta  meg  termékeivel,  bennük  látja  a 

célcsoportot. Ezt az érzést erősíti termékei árával és kommunikációját is elsősorban 

hozzájuk intézi

72



- 73 - Szakdolgozat

7.6 Kawasaki

Csak  néhány  válaszadónak  volt  személyes  tapasztalata  ezzel  a  márkával. 

Néhányan  kimondottan  jónak,  mások  kifejezetten  rossz  műszaki  állapotúnak 

találták.  Az  említett  típusok  arra  utalnak,  hogy  a  tapasztalatok  10-15  éves 

motorokkal  estek  meg,  abban  a  korban  pedig  még  egy  motorkerékpárnál  sem 

ritkaság a műszaki hiba. 

„A totálisan igénytelen motor. Persze a jó értelemben. Még félholtan sem hagy  

ott  az út  szélén.  Szerintem nőknek  való.  (Nem kell  szerelgetni).  A  sajátom jut  

eszembe róla.”

„cross motorokban jó, különben nem is tudom”

„A GPZ, illetve a Z sorozatok jól beváltak. GPZ 500-assal motoroztam pár száz 

km-t, teljesen bejött a motor. Ha talál az ember egy szűz GPZ-t, amibe még nem  

kókányoltak  bele,  akkor  az  a  világ  végéig  elviszi.  Chopper  típusai  (EL)  nem 

tetszenek,  nem  igazán  érzek  dinamikus  vonalvezetést  a  gépeken,  inkább  arra  

törekednek csak,  hogy a stílus  jellemzői  megtalálhatók legyenek a motoron,  de  

nincs összhang az alkatrészek között.”

„Semmit nem tudok róla. Valószínűleg ugyanolyan, mint a többi japán márka.”

„Volt 1 GPZ 750 - is amivel jártam, az is benne volt már a korban, de nem  

lehetett érezni a korát. Valóságos erőgépe volt. Közepes fordulatról már erőteljesen 

húzott és nem is evett túl sokat. Egyszer elszakadt a kuplung bowden. Sógorom 

vezetett én meg a piros lámpáknál le-föl ugráltam.”

„Nem a legjobb. A többi ugyanaz.”

„Japán szemét!”

„Távoli múltját tekintve én leginkább a K és W sorozatokra emlékeznék vissza -  

60-as 70-es évek, - melyek mintájául klasszikus angol motorkerékpárok szolgáltak.  



Közeli  múltjából  a  GPZ  sorozatot  emelném  ki.  Jelentős  eredményeket 

könyvelhet  el  a  cross  és  az enduró  területén.  Jelenéből  a  sport  és  sport-túra  

gépeken túl a múltidéző W 650-et említeném meg, mellyel igen magasra tette a  

mércét a retro-bike mezőnyben.”

„Nyugodtabb márka a Hondánál, egész jól bírja a strapát, szívós motor, de ha 

egyszer öreg lesz (15 év körül)  lassan minden kezd szétesni  rajta,  nehézkesen  

lehet  alkatrészt  találni  hozzá.  Nagyon  jellemző  rájuk  a  jellegzetes  zöld  színük.  

Másmilyen gyári zöld színű motorról nem tudok (van egy babona motoros körben,  

hogy a zöld motor mindig összetörik, ezért nincsen ilyen színű motor). Sportmotor,  

streetfighter, túra-sport típusokat ismerek ezek közül.”

Sok  sportmotorja  van.  A  choppereiben  túl  sok  a  technika,  és  nem  igen  

mutatósak. Speed, sportmotor,  cross, túra-sport.  Tapasztalat:  GPZ 1000 Rx '86:  

brutál  dög,  nagy súlya ellenére nagyon jól  dönthető.  Érdekes hogy akárhogyan 

mentem vele 8 +-1 litert evett (sajnos főtengelyes lett).”

Ahogy azt  korábban említettem,  a  kutatás  időpontjában még nem dőlt  el,  hogy 

melyik cég végzi a Kawasaki magyarországi képviseletét, ezért a márka image-éről 

Zsembery  Barnabást  a  Motorsport  Zsembery  Kft.  tulajdonosát  kérdeztem,  aki  a 

KTM motorok mellett szintén foglakozik a Kawasaki márka hazai forgalmazásával.

Elöljáróban elmondom, hogy nagyon szívesen beszélek a Kawasakiról, mert  

10 éve foglalkozom Kawasakival, de Magyarországon a klasszikus értelemben vett  

Kawasaki vezérképviselet nincs. Mi egy szerződés alapján az osztrák importőrrel  

együtt  dolgozunk  és  a  magyar  piacot  ellátjuk,  de  ez nem egy  generálimportőri  

tevékenység.  Ennek  kapcsán  a  tevékenységünk  nem  lehet  tipikus.  Amit  mi  

csinálunk, az inkább a szükségből kovácsolt hézagpótló tevékenység. 

A Kawasaki Hungária elsősorban hazudik ezzel a névvel. Magyarországon ez 

megtörténhet, hogy ez az egyértelműen utaló név semmi egyebet nem rejt, mint  

egy  motorkerékpár  kereskedést,  amely  egyébként  Kawasakival  is  foglalkozik.  A 
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slusszpoénja az, hogy az alkatrészeket például tőlem rendelik. Ezt el kell viselni. Én  

ez ügyben megpróbáltam elég messzire menni, csak az utolsó lépést nem tettem 

meg,  hogy feljelentéssel  kelljen élnem. Én senkit  nem akarok feljelenteni.  Evvel  

együtt a Kawasaki Hungária csak egy cég, mint a többi motoros bolt.

Az a cég, akivel kapcsolatban van, meghatározta az arculati elemeket?

A Kawasaki Heavy Industry japánban székel és a Kawasaki a három japáni  

motorkerékpárgyártól  elüt.  A Kawasaki az egyetlen, aki nem áll  kapcsolatban az 

importőrjeivel. Majd az összes európai importőr egy kereskedőházon keresztül tartja 

a kapcsolatot a Kawasakival. Bár a vezérképviseletek a főbb irányelveket a gyárral  

tárgyalják meg, a megrendeléseket a kereskedőháznak adják le és azon keresztül  

fut le az egész. Nekem ilyesmit semmit nem írnak elő. Ha energiát fektetnék abba,  

hogy a Kawasakit csináljam, akkor el sem juthatnék közvetlenül az anyacéghez. 

Melyek  azok  az  arculati  elemek,  amik  megkülönböztetik  a  Kawasakit  más 

motorkerékpár márkáktól? 

A Kawasakinak  ugyanúgy,  mint  a  másik  három japáni  márkának,  van  egy  

teljes modellpalettája. Megvan ugye az off-road, az utcai sport, az utcai túra és a  

chopper változat. Azt lehet mondani, hogy 90%-ban lefedi a motorozás majd összes 

válfaját. Ezért igazából célközönségről sem lehet beszélni, mert mindenki megtalálja  

a számára szimpatikus eszközt.

Két évvel ezelőttig a Kawasaki színe a zöld volt, de ez megváltozott. Most a  

színe a piros, és a logon alá van írva, hogy „Let the good times roll”. Ez a hivatalos.  

Hogy a nagy K-betűt külön miért lehet használni azt nem tudom. 

Hova pozícionálná a márkát?

A Kawasaki ezzel a konstrukcióval, ahogy működik, asszem a legdrágább a  

négy japáni közül. Ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mert a  

másik három egyenes ági gyári tőkével van itt. Egy mamutcég mamuttőkéjével úgy  

játszik, ahogy akar. Így lehet megérteni, hogy a világon a legolcsóbb volt az egész 

tavalyi évben a (Suzuki) GSX-R 750 Magyarországon. Azért, mert ők meg tudják  



tenni,  hogy  ezeket  a  modelleket  nulla  haszonnal,  vagy  X  veszteséggel  el  

tudják adni. Máshol majd behozzák. 

Ebben a konstrukcióban, ahogy mi csináljuk nem tudok ilyet csinálni. Annyiért  

tudom adni  a  motorokat,  emennyiért  az osztráktól  kapom.  Ilyen  vonatkozásban 

tehát a Kawasaki megint csak nem mérvadó. 

Végeznek tudatosan PR tevékenységet?

Sajnos  nem.  Egyébként  kellene.  Idén  az  első  év,  amikor  borzasztó 

határozottan érzem, hogy nem elég az én műszaki végzettségem. Én motoroztam,  

versenyeztem de semmiféle marketing végzettségem nincs. Nagyon alapfokú és 

halvány  ismereteim  vannak.  Első  év,  hogy  úgy  érzem,  hogy  ezzel  kellene  

foglalkozni, erre kellene egy szakember a cégnél. Most már az emberek vesznek  

motort. Sok minden nem igaz a magyar piacon, ami eddig igaz volt. 

A Kawasaki megint  egy kakukktojás, mert  mi Kawasakit  újat nem tartunk a  

boltban. Ennek sok oka van, de elsődlegesen az, hogy nem tudom, hogy valaha is  

lesz  e  bármilyen  hivatalos  közöm  a  továbbiakban  a  Kawasakihoz.  Ha  ide  

lepottyantanak egy hivatalos Kawasaki vezérképviseletet, az akar-e velem dolgozni.  

Nem  tudom,  ha  a  Kawasakiba  invesztálok,  mibe  invesztálok.  Ha  mégis  

invesztálnék, nekem az nagyon sok pénzbe lenne.

Az importőrnek nem elsősorban az a dolga,  hogy motorkerékpárt  adjon el,  

hanem ezeknek az eladásoknak a hátterét kell megteremteni. Ha a Kawasakinál öt  

modellt  kiválasztok,  fel  kell  készülnöm  abból  az  öt  modellből  alkatrésszel,  

célszerszámmal, szervizzel. Ez a Kawasakinál minden precíz számítás nélkül 50-10  

millió forint között mozog. Ebben nincs benne az infrastruktúra.

Jelenleg  a  PR ad-hoc,  tehát  nem egy  tervezett  dolog.  Érzem,  hogy  ezzel  

szakembernek kellene foglalkozni. Ebben a szakmában 1,5-2 évvel előre kellene 

gondolkodni.  Akkor  tudnám azt,  hogy  2001-ben  kijön  egy  új  motor,  és  egy  év  

kellene arra, hogy ezt addigra befuttassam. Jelenlegi szervezettségben erre nem jut  

idő, és a szakértelem is hiányzik. Ráadásul komoly büdzsé is kellene. 
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Egy  dolgot  kell  tisztázni,  a  motort  sokféleképpen  óhajtották  már  definiálni.  

Alapvetően azonban elüt  ez autótól abban, hogy nem közlekedési  eszköz. Vagy  

sporteszköz, vagy hobby, de nem luxuscikk. Egészen másképp kell egy luxuscikket  

menedzselni  marketing  vagy  PR szempontból  is,  mert  itt  nem józan  ész érvek  

vannak, itt  nem logika van, hanem érzelmek vannak, és ez tök más. Aki motort  

vesz, annak 90%-a érzelmi, emocionális alapon vesz motort. 

Mi műszakilag a kérdést fogjuk, és erre nagyon pozitívan jeleznek vissza a  

vevők. Mi nem beszélünk hülyeséget. Az alkalmazottak is versenyzők, tehát nem 

tudnak nekünk feltenni olyan kérdést, amire ne tudnánk válaszolni. Nekünk ugyan  

nincs üvegpalotánk, de legalább értünk a motorokhoz. Ezt például tartani is akarom,  

hogy ne legyünk dilettánsok. Mindig is válogatni fogok a szakemberek között. 

Az  interjú  alapján  tisztán  látszik,  hogy  a  Kawasaki  helyzete  jelenleg  kissé 

problémás. A cég képviselője nem tartja szívügyének a márkát és éppen azért, mert 

tudja, hogy bármelyik pillanatban megváltozhat az ő piaci helyzete is, igen kevés 

figyelmet  fordít  arra,  hogy  népszerűsítse.  Amennyiben  időközben  valóban 

megkezdte  működését  egy  hivatalos  márkaképviselet,  kíváncsian  várom  a 

fejleményeket.

Az interneten a www.kawasaki.hu címen a matáv.hu indul el. Ezt magam sem 

tudtam mire vélni. Az, hogy a Kawasakinak nincs egyelőre hivatalos honlapja az a 

hazai  tisztázatlan  helyzetnek  köszönhető,  reméljük  az  új  importőr  ezt  a 

hiányosságot is korrigálja. 



7.7 Moto Guzzi

Erről a márkáról szintén nem sokan tudnak. Kevesen próbálták csak és inkább 

hallomás,  mint  tapasztalat  alapján  alkotnak  véleményt.  Bár  van néhány negatív 

sztereotípia az olasz motorokkal kapcsolatban, úgy látom, hogy a közönség nyitott 

és kíváncsi a Magyarországon frissen piacra került márkára. 

„Olasz csoda! Semmi nem kell ami Olasz és gurul. Lásd: Fiat. Akkor sem kéne,  

ha valaki  bebizonyítaná, hogy teljesen megbízható.  Nem hinném el  egyszerűen.  

Ami Olaszországból származik az 1 év múlva elkezd rohadni, és szétesni. A túra  

motor jut eszembe először.”

„Kellemes, nincs sok benyomásom Róla. Érdekes blokk, úgy tudom nagyon  

megbízható. Túra motorozás.”

„Cruiser.  Nagy darab,  nehéz,  annyira  nem tetszenek.  Egyedül  a California,  

amelyik  megállja  a  helyét  a  cruiserek  között,  de  ha  már  cirkáló,  akkor  lehetne 

hosszabb is. A sport típusok küllemre nagyon csúnyák ennek ellenére lehet, hogy  

jól motorozható gépek?! Nem tudom.”

„Egyszer volt egy Guzzim. Az volt az első motorom. Akkor egy kicsit nagynak  

találtam,  de  most  szívesen járnék  Guzzival.  Sokan azt  mondják,  hogy az olasz 

motorok rosszak, de ha már van márkakereskedés, és mondjuk új motort vennék,  

csak meg tudnák javítani, ha rossz! Ja, a California a Király!”

„Sajnos Guzzit még nem vezettem.”

„Igazi  egyéniség olasz módra.  A  japánok még koppintják  is,  bár  szerintem  

vannak hibái. PL. elektromos rendszerek.”

„Anno sikeresen szerepelt a versenyeken, sok olasz filmben szerepelt.”

„Olasz, ami annyit jelent: kívülről vagy nagyon szép vagy eszméletlenül ronda,  

és belülről ócskavas. Ebben az országban a külsővel sokkal többet törődnek, mint a  
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belső tartalommal. Nem ismerem ezt a márkát konkrétan, biztosan vannak nagyon  

jó tulajdonságai is. Talán a következő típusokból gyárthatnak leginkább: chopper,  

cruiser, lowrider.”

„Speed, sport, túra-sport. Sajnos nincs tapasztalatom.”

A vezérképviselet vezetőjével  nem beszéltem, tehát nem tudom hogy ő mit 

mondana  a  saját  márkájáról  (márkáiról).  A  cég  mindenki  számára  látható  PR 

tevékenysége egyelőre kimerül a viszonteladói hálózat kiépítésében. Bár a Motor 

Bike  center  Kft.  saját  honlappal  is  rendelkezik  (www.sednet.hu/mbc),  ha  valaki 

motort keres nagyon nehezen tud rátalálni. Ebből a szempontból szerencsésebb, 

hogy a budapesti  képviselet  a  Namoto Eurobike  Kft.  szintén készített  magának 

honlapot  (www.namoto.hu),  ami  egyelőre  nem  teljesen  komplett.  Mivel  Namoto 

néven korábban is  működött  egy motorkerékpár  kereskedés  Budapesten,  ezt  a 

címet hamarabb megtalálják a motor után kutatók. 

A  honlap  egyelőre  egészen  vázlatos,  de  már  kibontakozni  látszik  egy 

márkaklub szervezése, ami PR szempontból értékelhető lépésnek számít. 

Várjuk a további fejleményeket.



8. Összefoglalás

Az interjú alapján úgy tűnik a Yamaha nem véletlenül került a motorkerékpár márkák 

között az első helyre. Bár a cég PR tevékenységén még lenne mit javítani, így is magasan 

kiemelkedik konkurensei közül. 

Általánosságban minden cégre igaz az, hogy kommunikációjukat nem elsősorban a 

motorosok felé irányítják, hanem megpróbálnak fizetőképes vevőkre szert tenni, és ez a 

két kör jelenleg még nem ugyanaz. Erre jellemző, hogy a kutatás során gyakran szóba 

került, hogy az új motorok drágák, és az eredmények is azt mutatják, hogy viszonylag kicsi  

volt a válaszadók között  az új motor tulajdonosok aránya. Ebből adódhat, hogy bár az 

egyes márkákról a motorosoknak van véleményük, ez a vélemény sokszor nem egyezik 

azzal, amit a képviseletek próbálnak kommunikálni. 

Véleményem  szerint  a  márkák  image-én  sokat  javítana,  ha  a  képviseletek 

megpróbálnának  még  jobb  kapcsolatot  kialakítani  azokkal  az  emberekkel,  akik  már 

jelenleg is motoroznak, hiszen van rá esély, hogy egyszer nekik is módjukban álljon új  

motorkerékpárt  vásárolni.  Ezen  kívül  az  ő  véleményük  nagyban  befolyásolhatja  az  új  

vevőkör kialakulását és a „fizetőképes” réteg vásárlói attitűdjeit is. 

Végezetül két válaszadó összefoglaló véleménye:

„Ezek  a  japán  márkák  egymással  versenyezve  próbálják  felülmúlni  egymás  

gyorsulási és végsebességi adatait... de hogy minek...?”

„Aki motorozni akar jó, megbízható mkp.-ral, az nyugodtan választhatja valamelyik  

japán gyártó termékét. Mindegyik kifogástalan. Még a régebbi termékeik is. A BMW-t szint  

úgy merném állítani.  Aki  meg Harley-t  akar,  az vegyen bele japán blokkot  vagy vigye  

rendszeresen hozzáértőhöz. És még 1: chopperben sajnos a Harley a menő a japcsik  

koppintásai csak a technikai megoldások miatt érnek valamit. Ha a Harley is olyan lenne  

(na  és  persze  nem  kerülne  annyiba...)...  Itt  a  városban  (BP)  kezdenek  előbújni  a  

motorosok. Mindenfele csak a csili-vilmos gépeket látni, vadonatújakat. Sajnos, akik rajta  

ülnek úgy is néznek ki (új motorosok). Na mindegy, majd azok is megtanulják, lassan is  

lehet menni a 150 LE-s géppel.”
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