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Ha eddig lehetetlennek tűnt ,  most megmutatom, hogy minden lehetséges.



Örülök, hogy itt vagy. Ezek szerint már 
egy ideje érlelődik a gondolat a 
fejedben, hogy elkezdj motorozni .  Itt jó 
helyen jársz .  Ez az e-book azért 
készült ,  hogy eloszlassam a kételyeidet ,  
és megválaszoljam a kérdéseidet ,  
amelyek most a fejedben forognak.

NaNa vagyok, hivatalosan Wéber Anikó 
a Csajokamotoron.hu online magazin 
alapítója .  1995-ben tettem le a 
nagymotor jogosítványt .  A következő 
évben lett meg az első saját 
motorkerékpárom, és azóta 
folyamatosan motorozom – kivéve a két 
gyermekem születésének ideje 
környékén.

Kedves Olvasó!
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Az elmúlt évtizedekben motoros újságíróként dolgoztam, először a (Born to 
be) Wild magazinnál 1995-től ,  majd 2000-től a TotalCar .hu és a TotalBike.hu 
újságírója lettem. (További részleteket ezen a l inken olvashatsz rólam.)
Bár sosem számoltam, valószínűleg több százezer kilométert megtettem már 
motoron a saját motorkerékpárjaimat és a rengeteg tesztmotort is 
beleszámítva.

Legjobban a túrázást szeretem, szívesen járom az országot motorkerékpárral ,  
de már Európa több országba és az USA-ba is eljutottam, ahol természetesen 
ki nem hagytam volna a motorozást .

Úgy gondolom, a több évtizedes tapasztalom és a szakmai felkészültségem 
okán hiteles információkkal tudlak segíteni a motorozás felé vezető úton.
Ha még benned is csak érlelődik a motorozás gondolata,  adok néhány 
szempontot ,  ami alapján dönteni tudsz.

Az e-bookban némelyik témánál külső hivatkozásokat ,  l inkeket találsz ,  amik 
olyan oldalakra viszenek, ahol a témát bővebben is megismerheted. Kattints 
bátran!

Akkor vágjuk is bele !

Jó szórakozást kívánok!

https://csajokamotoron.hu/weber-aniko-nana/


motorozni?

1. MIÉRT JÓ
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A motorozás remek kikapcsolódás.

A motorozás szuper közösségi  é lmény.

A motorkerékpár k iváló közlekedési  eszköz.

20%-kal  gyorsabban eléred az út i  célodat motorkerékpáron, mint  

személyautóval .

A motorkerékpár kevesebbet fogyaszt,  mint  egy személyautó,  ami 

hatványozottan igaz,  ha az autót  is  csak egyedül  használod.

Kevesebb köl tséggel  jár  egy motorkerékpár egy emberre és egy ki lométerre 

számítva.

A motorkerékpárok k isebb helyet  foglalnak az úton, ezzel  csökken a forgalmi 

dugók kialakulásának az esélye.

Ingyen parkolhatsz vele a belvárosban.

Mindig ta lá lsz parkolóhelyet .

Sokkal  é lvezetesebb vele túrázni ,  mint  más közlekedési  eszközökkel .

A motorozás bizonyos faj tá inak je lentős sportértéke is van.

Szögezzük le:  motorozni  jó.  Ezt  több évt izedes tapasztalat ta l  a hátam mögött ,  
nőként,  fe leségként és anyaként is ál l í thatom.

De hogy te is lásd, hogy a motorozás érzelmi oldalán kívül  is  van egy csomó 
előnye annak, ha minél  több ember motorozik,  á l l jon i t t  néhány érv,  amiért  jó 
motorozni :



Tanuld meg a csínját-bínját !

2. VÁLASSZ ISKOLÁT!
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Nem a helyszín a legfontosabb. Habár észszerűnek tűnhet,  hogy a 

lakóhelyünkhöz legközelebb eső iskolát  válaszd, jó tudni ,  hogy legtöbb 

esetben az iskola te lephelye és az oktatási  helyszín nem ugyanott  van.

Keress egy jó oktatót !  Mivel  ra j ta múl ik,  hogy hogyan adja át  a fontos 

ismereteket,  a legfontosabb az oktató személye.

Olyan iskolát  válassz,  ahol  van a méretednek megfelelő motor.  Azért ,  mert  

a lacsony vagy, ne add fel  az álmod! A legtöbb motoros iskolában tudnak 

adni  az alacsony termetűeknek is motort .  

Kezdőként már a motoros iskola k iválasztása is k ihívás lehet.

Az autós/motoros iskolák ugyanazt taní t ják,  ugyanazokra a 
v izsgakövetelményekre kel l  fe lkészí teniük a tanulókat,  mégis vannak je lentős 
különbségek.

Mire f igyelj  iskolaválasztásnál?

Ha biztosra akarsz menni,  kér j  a jánlásokat olyanoktól ,  akik mostanában jár tak 
motoros iskolába. A Csajok a motoron előkészítő csoportban több poszt is szól  
arról ,  hogy ki  melyik iskolában tanul t ,  melyik oktatót  a jánl ja és hol  vannak 
alacsony vagy leül tetet t  motorok.

https://www.facebook.com/groups/motorosnok


Fontos a megfelelő felszerelés

3. ÖLTÖZZ BE!
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Bukósisak

Motoros kabát

Motoros nadrág

Kesztyű

Csizma vagy bakancs

Ha nincs a ruhádba beépítve,  akkor kel lhet  ger inc-,  vál l -  és könyökprotektor,  

térdprotektor,  eset leg vesevédő

Később szükséged lehet még esőruhára is,  ha másért  nem, hogy elr iaszd az 

esőt.

A tanulók biztonsága érdekében már a motorvezetői  tanfolyamon is
megkövetel ik a megfelelő védőöl tözetet .  A bukósisak és megfelelő védőruházat 
elvárás a v izsgán, ezért  ha elég elszánt vagy, már ekkor elkezdhetsz 
megvásárolni  mindent,  ami később kel leni  fog.

Mivel  azonban a magyar KRESZ szer int  a forgalomban csak a bukósisak 
kötelező a motorosoknak, a v izsgáig kölcsön is kérheted valaki tő l  a még 
hiányzó darabokat.  Később azonban szükséged lesz rá,  úgyhogy kalkuláld be 
ezt  is  a motorozásod községvetésébe!

Jól  teszed, ha legalább egy bukósisakot és egy motoros kesztyűt veszel  már az 
elején. Kabátot  kérhetsz kölcsön valaki tő l .  Lábbel inek megfelelő lesz bármi lyen 
zárt ,  a bokádat is tar tó bakancs, és lehet kapni  a nadrágra kívülről  fe lcsatolható 
térdprotektorokat.

Alapfelszerelés:

Bónusz

Használd a 15EBOOK kuponkódot a CsamShop.hu webáruházban 15% 
kedvezményért!

https://www.dpbolvw.net/click-100564499-12873730?url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fbukosisakok%3Fpage%3D1-2
https://www.tkqlhce.com/click-100564499-12873730?sid=Motoros+kab%C3%A1t&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fmotoros-kabatok
https://www.tkqlhce.com/click-100564499-12873730?sid=Motoros+nadr%C3%A1g&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fmotoros-nadragok
https://www.tkqlhce.com/click-100564499-12873730?sid=Buk%C3%B3sisak&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fmotoros-kesztyuk
https://www.jdoqocy.com/click-100564499-12873730?sid=Motoros+cip%C5%91&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fmotoros-csizma
https://www.jdoqocy.com/click-100564499-12873730?sid=Motoros+nadr%C3%A1g&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fgerincvedo
https://www.insportline.hu/terd-es-konyok-vedok
https://www.insportline.hu/terd-es-konyok-vedok
https://www.tkqlhce.com/click-100564499-12873730?sid=Motoros+gerincv%C3%A9d%C5%91&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fvesemelegito
https://www.anrdoezrs.net/click-100564499-12873730?sid=Motoros+vesev%C3%A9d%C5%91&url=https%3A%2F%2Fwww.insportline.hu%2Fvizhatlan-motoros-ruhazat
https://csajokamotoron.hu/mennyire-friss-a-kresz-tudasod-teszteld-le/
https://youtu.be/BiRqP2JNJiM
https://youtu.be/BiRqP2JNJiM
https://csamshop.hu/


A legnehezebb döntés,  mikor még semmi tapasztalatunk nincs sem a motorok,  
sem a motorozás terén, hogy mi lyen motorkerékpárt  válasszunk. 

Indulásnak jó öt let  lehet,  a motoros iskolában minél  több motorkerékpárt  
k ipróbálni .  Nem vélet len,  hogy sokan vesznek első motornak olyan model l t ,  
amin az iskolában gyakorol tak,  amivel  már összeszoktak,  megismerkedtek.  
A forma és a szín mel let t  azonban fontosabb szempontok is vannak.

A kényelmes ülés és üléspozíció – a ger inc pozíciója,  i l letve a kéz és a láb 
helyzete – azért  fontos,  mert  várhatóan hosszú időt  szeretnénk majd tö l teni  
később a nyeregben. Nem jó érzés, amikor az ülés tú l  puha vagy túl  kemény, 
vagy megfájdul  a hátunk vagy a kezünk vezetés közben, mert  nem jó a kormány 
helyzete,  vagy a lábtartók ergonómiája.

A megfelelő biztonságérzethez fontos,  hogy mindkét lábunkkal  e lér jük a ta la j t  a 
nyeregből ,  ezért  a k inézett  t ípusokat érdemes kipróbálni ,  ráülni  egy 
kereskedésben. 

Ha erre nincs mód, létezik egy kalkulátor,  ahol  a testméreteid megadásával  
megnézheted, hogy a k inézett  model len mi lyen az üléspozíció neked. Katt ints a 
lent i  l inkre!

Válassz az alkatodnak megfelelő motort !

vegyek?

4. MILYEN MOTORT
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https://csajokamotoron.hu/valassz-az-alkatodnak-megfelel-motort/


Együtt minden élmény jobb

5. KERESS TÁRSAKAT!
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Ahogy korábban már emlí tet tem, a motorozás közösségi  é lmény is.  Hacsak nem 
ki fe jezetten munkába járásra vagy ingázásra vásárol tá l  motort ,  ennek az új  
hobbinak köszönhetően számos új  barátság szövődhet.

Ha még nincs k ivel  motoroznod, célszerű keresni  o lyan internetes motoros 
közösségeket,  akikkel  később akár motorozni  is  tudsz. 

Ha nő vagy, ajánlom f igyelmedbe a Csajok a motoron előkészítő Facebook 
csoport ját ,  ahol  magadhoz hasonló,  a motorozás i ránt  érdeklődő nőkkel  
beszélgethetsz,  és a tudásodnak, motoros st í lusodnak és a motorod méretének 
megfelelő motoros társakat ta lá lhatsz a későbbi  programokhoz.

Ha rendszeresen f igyelemmel kíséred a motoros programajánlónkat,  b iztos 
ta lá lsz majd olyan rendezvényt,  ahol  szívesen rész veszel ,  és ahol  könnyedén 
megismerkedhetsz más motorosokkal .  

Minél  több helyre jársz,  annál  több ismerősöd lesz a motorosok között ,  és 
később már nem lesz kérdés, hogy el indul j -e valahova, mert  b iztos lehetsz 
benne, hogy mindenhol  ta lá lkozol  majd ismerősökkel .  Bátorság! Csak el indulni  
nehéz!

Hidd el ,  azzal ,  hogy motorozni  kezdesz, k inyí l ik  a v i lág.  Nem csak azért ,  mert  
bárhova el juthatsz két  keréken, hanem azért  is ,  mert  a motorosok közössége 
nagyon nyi tot t .  Soha többé nem merülhet fe l ,  hogy valahol  egyedül  leszel .

https://www.facebook.com/groups/motorosnok/
https://www.facebook.com/groups/motorosnok/
https://csajokamotoron.hu/motoros-esemenynaptar/


ITT A VÉGE.
Köszönöm, hogy végigolvastad ezt az E-bookot. Remélem hasznos információkat találtál benne, 
és hamarosan téged is üdvözölhetünk a motorosok vidám közösségében!

Ha mélyebbre merülnél a motorozás bugyraiban, töltsd le a 

10 + 1 lépés a motorozás felé minikurzust 

a CsamShop.hu webáruházból!

Hogy a későbbiekben is segítségedre lehessek, kérlek töltsd ki ezt az ingyenes e-book-ról szóló 
kérdőívet!

KÉRDŐÍV

További információkért kövesd a Csajokamotoron.hu híreit és iratkozz fel közösségi csatornáinkra is.

10 LÉPÉS A MOTOROZÁS FELÉ

© 2022 WÉBER ANIKÓ NANA – CSAJOKAMOTORON.HU (FREE 97 BT.)

Minden jog fenntartva.  A kiadvány nem sokszorosítható sem részben sem egészben a szerző írásos engedélye nélkül .

Remélem mielőbb találkozunk a Csajok a motoron valamelyik programján!

Üdvözlettel:

https://csajokamotoron.hu/

https://csamshop.hu/

https://csamclub.hu/

https://www.facebook.com/csajokamotoron

https://www.facebook.com/groups/motorosnok

https://www.youtube.com/csajokamotoron

https://twitter.com/csajokamotoron

https://www.tiktok.com/@csajokamotoron

https://hu.pinterest.com/csajokamotoron/

https://www.instagram.com/csajokamotoron/

https://csamshop.hu/letoltheto/101-lepes-a-motorozas-fele-motivalo-kurzus-leendo-motorosoknak/
https://csamshop.hu/letoltheto/101-lepes-a-motorozas-fele-motivalo-kurzus-leendo-motorosoknak/
https://forms.gle/e3FUH2wev61wM5tq8
https://csajokamotoron.hu/
https://csamshop.hu/
https://csamclub.hu/
https://www.facebook.com/csajokamotoron
https://www.facebook.com/groups/motorosnok
https://www.youtube.com/csajokamotoron
https://twitter.com/csajokamotoron
https://www.tiktok.com/@csajokamotoron
https://hu.pinterest.com/csajokamotoron/
https://www.instagram.com/csajokamotoron/

