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Kezeket fel, ki ért a motorokhoz? Aligha vagyok egye-
dül azzal, hogy kevésbé vagyok járatos a témában… 
Egy motorozós interjú így nem tűnt egyszerűnek.  
Az aggodalmam végül azonban alaptalannak  
bizonyult, mert aki már kiskorától kezdve igazi moto-
rokkal „játszott”, nagy gondot fordított kérdéseim 
megválaszolására.  
Koncsol Meliton supermotóssal és krosszmotorossal  
beszélgettünk.  

 – Laikus szemmel nézegetve nem sok különbséget fedeztem fel egy crossmotor és egy supermoto között.  

Pontosan mi az eltérés a két gép között, és ehhez kapcsolódóan a két motorozási „stílus” között? 

 – A supermoto és a krosszmotor kialakítása, felépítménye ugyanaz, ugyanúgy is néznek ki. Sokan egyébként ugyan-

azt a motort használják mindkét hobbi/sport űzésére. Csak átcserélik a kerekeket utcairól krosszra, és lehet is  

menni vele az erdőben, hóban, sárban. A supermotokerék aszfaltpályára való, sokkal nagyobb a tapadása, a krossz-

motorkerék pedig homok-, salak-, illetve murvapályára. Utóbbin kiálló bütykök vannak, amelyek a tapadást biztosít-

ják a különböző felületeken. Stílusra is hasonló a kettő, de a krosszt veszélyesebbnek tartom. Rengeteg videót láttam 

versenyekről, amelyeken rosszul érkeznek ugratóról, a többiek rájuk ugranak stb. Ez elég elrettentő. A supermotónál 

inkább a motort kell uralni, nem az extrém viszonyokon van a hangsúly.  

– Mindkét stílusban kipróbáltad már magad?  

– Igen. Az öcsém krosszozik, és amikor kiviszem a pályára a motorjával, szoktam   

vele én is menni. Van ruhám hozzá – ahhoz azért komoly felszerelés kell. Néha 

szoktuk cserélgetni a motorokat is.  

– Akkor nálatok „családi vonás” a kétkerekű gépek iránti rajongás?  

– Igen, édesapámnak is van motorja, egy nagy chopper, szóval tőle ered a dolog.  

Ő nyugodtabb, mondhatni szelíd motoros. Egyébként a tesómmal ugyanaz a rajt-

számunk, mindkettőnk motorján a 10-es szám szerepel matricaként. Úgy gondol-

juk, ez szerencsét hoz.  

 – Édesapád nem féltett benneteket, amikor látta, hogy a fiai is elindulnak 

ezen az úton?  

 – Ismer minket, és tudta, vagy legalábbis sejtette, hogy így lesz. Egy versenyen    

voltam eddig, arra nem hívtuk el a szüleimet, mert anyának nem akartunk lelki tra-

umát okozni. Inkább ne lássa a helyszínen, hogy mit művelek, elég volt a videót 

megnéznie... A testvérem még nem is versenyez, mert a krosszozás tényleg durva 

sport.  

Meliton, és öccse, Rajmund 

Meliton saját képe 

 – Mikor ültél először motorra? Mikor döntöttél a supermotózás mellett? 

 – Először három- vagy négyéves lehettem, amikor édesapám felültetett a gyorsasági motorjára maga elé, és mentünk 

az utcában egy-két kört – én húzhattam a gázt. Az valami fenomenális érzés volt! Akkor döntöttem el, hogy én is 

ezzel szeretnék foglalkozni. Nyolcéves koromban meg is kaptam az első motoromat, egy Simsont vagy robogót, nem 

emlékszem már pontosan, hogy melyik volt az. Azóta is töretlen a rajongásom. A supermotózás mellett akkor dön-

töttem, amikor még a testvéremnek, Rajmundnak nem volt jogsija. Mindig bosszankodott, hogy mikor lesz már meg, 

és mikor fogja tudni kivinni saját krosszmotorját a pályára. Mivel azokat közúton nem igazán lehet használni, a szál-

lításuk a legtöbbször gondot jelent. Így én fuvarozom őt is a pályákra. Ekkor döntöttem úgy, hogy én supermotót 

szeretnék rendszámmal, mert azzal ki tudok menni a pályára, illetve közúton is tudom használni. 



 

Készítette: Bodor Mónika 

 – Milyen trükköket tanultál meg?  

 – A supermotónál igazából nincsenek trükkök, maximum az egykerekezés vagy  

a stoppie, az úgynevezett egy keréken gurulás. A supermoto technikásabb sport, mint 

a krossz, inkább a motor kezelését, döntését, uralását kell megtanulni, mivel taktika 

az egész. A krosszmotornál vannak ugratók, és ott lehet különböző trükköket csinálni, 

mondjuk szaltókat. A supermotóra ez kevésbé jellemző. Inkább a „stuntosok” szoktak 

mutatványokat csinálni, gumit égetni, s közben mondjuk, forogni.  

 – Körülbelül mennyi idő szükséges a technikák elsajátításhoz?  

 – Szerintem nem időben kell mérni, hogy megtanuld uralni a motorodat, hanem aka-

ratban és bátorságban. Én az egykerekezést úgy tanultam meg, hogy rászántam egy 

délutánt, és fel-le járkáltam több órán keresztül az utcában. Aminek persze sokan nem 

örültek, ezért kerestem egy elhagyatott utcát, és ott gyakoroltam tovább. Szoktunk  

rendezni úgynevezett „Cerka-partyt” is, ahová körülbelül 100 kilométeres környékről 

 – Hol szoktál gyakorolni? Vannak ehhez pályák, vagy érdemes/muszáj elhagyatott utcákat találni?  

 – Igen, vannak pályák. Tőlünk 120 kilométerre Máriapócson van a Rabócsi Ring, illetve Pesttől nem messze a  

Kakucs Ring. Csillagászati árakon gyakorlunk, nagyon durva összegeket el szoktak kérni egyetlen napért. Húszezer 

forint körül van a pályahasználati díj, és ez még nem tartalmazza sem a gumit, sem a benzint. Én legtöbbször köz-

úton közlekedem. Nálunk, Széphalom–Sátoraljaújhely és Rudabányácska között van egy körülbelül 5 kilométeres 

szakasz, amely alkalmas a gyakorlásra, viszont itt keskeny az út, és nagy a forgalom, így természetesen óvatosnak 

kell lennem. Inkább Miskolc, Lillafüred, Eger környékére érdemes menni, tehát inkább a Mátrába és a Bükkbe. Ott 

nagyon jó kanyarok vannak, persze éppen ezért elég veszélyes szakaszok is.  

 – Estél már el?  

 – Lekopogom, soha életemben nem estem még el a motorral. De van egy vicces sztorim. Egyszer megálltam egy 

árok mellett. A legjobb barátom is velem volt, megszólított, én odafigyeltem, de közben elvesztettem az egyensúlyo-

mat, mivel nem ér le a motorról a lábam teljesen a földre. Így álló helyből eldőltem, és legurultam az árokba.  

Komolyabb baleset szerencsére nem történt. Volt már sokszor, hogy majdnem, főleg az autósok figyelmetlensége 

miatt, ám fejben ott voltam, és így nem lett semmi baj. Egyszer, amikor épp egy hosszabb útról mentem hazafelé, 

egy sas szállt neki a bukósisakomnak. De akkor is csak a nyakam rándult meg. Na, akkor viszont tényleg megijed-

„Stoppie” 

Meliton saját képe 

 – Amúgy féltél már valaha a motoron?  

 – Csak a sasos esetet tudnám említeni, illetve azonkívül egy alkalom volt még. 

Amikor megvásároltuk a motort, az első hirtelen gázadásnál megrettentem, mert 

kiemelte az elejét. Akkor azt hittem, hogy most vége, eldobom a gépet, de szeren-

 – Veszélyesebb egy supermoto, mint egy normál motor?  

 – Ezt pont nem mondanám, mivel egy supermoto nem arra van kitalálva, hogy 

minél nagyobb sebességgel menj vele. Sokáig sportmotort szerettem volna venni, 

de aztán odaadta az egyik barátom az övét, hogy nézzem meg. 240 km/h-ig húz-

tam, és azt mondtam, hogy „Elég! Én meg fogok halni, ha ilyet veszek magam-

nak.” Így inkább a supermoto mellett döntöttem, ezt – mondhatni – városi haszná-

latra találták ki. De olyan 100-110 km/h-s utazótempót diktálva el lehet vele menni 

bárhová, hajtottam már 550 km-t is egy nap. 

– Nagyon költséges?  

– Durván... Az én motorom is rengeteget „eszik”, 8-10 litert is akár. Egy-egy gum 

harmincezer forint, a sisak ötvenezer, egy speciális bőrruha csizmával pedig két-

százezernél kezdődik. Az ilyen „apróságokból”– amelyek  javarészt azért az ember életét is jelenthetik – nagyon 

gyorsan összejön jelentős összeg. Most is épp sok pénzt kell ráköltenem, mert a versenyem egy kicsit odatett ne-

ki… Szóval költséges sport ez. De dolgozom, amikor tudok, heti 3-4 napot, és azt csak erre költöm.  

Gyakorlás 

Meliton saját képe 

– Mik a terveid ezzel kapcsolatosan?  

– Terveim azok mindig vannak. Az utóbbi baráti verseny sajnos eléggé odavágott a motoromnak, ezért tervezem, 

hogy lecserélem egy erősebb gépre, amely jobban bírja a strapát, 54 lóerős helyett szeretnék egy minimum 70  

lóerőset. Illetve 2019 tavaszán kiváltanám a versenylicenszt, és szeretnék indulni a hazai bajnokságokon. Ennek vi-

szont az az ára, hogy csak pályamotorként használhatnám én is a motoromat, közúton nem. Ezért ez csak terv – egy-

előre. 


