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Kedves Motoros Barátunk!

A RhinoTours Motoros Egyesület és a Tudatos Motorosok Országos Egyesülete közös 
évkönyvét „tartod a kezedben”, reméljük, élvezettel fogod lapozgatni. Igyekeztünk a 
2021-es szezon nagy eseményeit megörökíteni benne: Rhinos túrák, Tudatos Motoros 
képzések, REA tagok elismerése, VilágKalandor terveink, túravezetői csapatunk és 
motoros könyveink bemutatása.

Habár minden jel arra mutatott, hogy a coviddal súlytott tavalyi év után, idén is nehéz 
szezonunk lesz, és keveset tudunk majd motorozni, szerencsére mégsem így történt. 
Minden programunk teltházzal futott, és rengeteg új túrázóval ismerkedtünk meg.

Örömünkre szolgált, hogy a Tudatos Motoros képzéseink és vezetéstechnikai túráink is 
mind megteltek és sikeresek voltak. A járványhelyzetre való tekintettel a tavalyi és idei 
évzáró rendezvényünk sajnos elmaradt, ezért néhány jellemző statisztikai adatot most 
itt teszünk közkincsé:

2021-ben 28 túrán közel 40 000 kilométert motoroztunk, az eseményeinken több 
mint 500 motoros vett részt. Hálásan köszönjük a bizalmat, igyekeztünk jó hangulatú, 
minőségi gurulásokkal rászolgálni. 16 főre bővült túravezetői csapatunk derekasan állta 
a sarat, volt olyan hétvége amikor egyszerre nyolcan is nyeregben voltak és igyekeztek 
pazar élményeket szerezni túrázóinknak.

Szinte fejbe kólint minket a szerencsénk, hogy ennyi dolog történt velünk idén. Eddigi 
felnőtt létünk java részében azon dolgoztunk, hogy motorozhassunk ne csak saját 
kedvünkre, hanem mások örömére is. Erősen reméljük, hogy ebben az Évkönyvben 
sikerül átadnunk valamit abból, amit akkor éreztünk amikor a Grossglockner vagy 
a Stelvió csodás panorámájában gyönyörködtünk, vagy amikor a Balkán legszebb 
részein kalandoztunk, vagy éppen egy jól sikerült túráról hazafelé az úton még utoljára 
összepacsizunk egymással.

Mint látjátok, nem csak üres szlogen a SZENVEDÉLYÜNK A MOTOROZÁS felirat a 
weboldalunkon. Köszönettel tartozunk túrázóinknak is, akikkel átéltük a közös kalandokat.

Itt most szűk körben, magunk között kijelenthetjük, hogy folytatjuk a kalandozást, az 
élmények ’gyártását’ és megosztását motoros társainkkal! Rengeteg túratervünk van a 
jövőt illetően és az írásba is úgy ahogy kezdünk belejönni.
Várunk szeretettel egy közös guruláson!

Dobos Zoltán és Szimcsák Attila

Alapítók
Rhino Tours Motoros Egyesület

Tudatos Motorosok Országos Egyesülete

ELŐSZÓ

2022-ES TÚRANAPTÁR

https://rhinotours.hu/turanaptar
https://rhinotours.hu/turanaptar
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RHINO TOURS 
TÚRAVEZETŐI CSAPATA
Büszkén mutatjuk be túravezetői csapatunkat. Ők az alapjai  
a sikeres, problémamentes túráinknak. Magabiztos, felkészült 
motorosok, akikre lehet számítani. Lelkiismeretes munkájuk 
nélkül nem tudnánk folyamatosan fejlődni. Hálásak vagyunk nekik  
az elmúlt 15 kalandos és izgalmas évért.

Bistei Péter
túravezető

Peti a kanyarvadász túrák vezetője. 
Bármire képes a motorja nyergében, 
profi motoros, a TotalBike újságíró-
ja. Mindig lehet rá számítani, ha mó-
kázásról van szó. 

Triumph Speed Triple
„A 

motorbiciklijére 
görnyedő ember csak 

a száguldás jelen pillanatára 
tud figyelni; múlttól-jövőtől 

elvágott időtöredékbe kapaszkodik; 
kiszakad az idő folytonosságából; 

kívül kerül az időn; másképp 
mondva eksztázisban van; ebben az 
állapotban mit sem tud a koráról, a 

feleségérõl, a gyerekeiről, a gondjairól, 
következésképp nem is fél, mert a 

félelem forrása a jövőben van, s 
aki megszabadul a jövőtől, 
annak nincs félnivalója.”    

Milan Kundera

Szilvási Pál 
Szilva

senior túravezető

A SZERPENTIN AKADÉMIA ve-
zető túravezetője. A kezdetektől 
velünk motorozik, REA tag. Motor 
tuningról és pályamotorozásról 
bármikor kérdezheted. Első osz-
tályú kanyarvadász és magasan 
képzett síoktató.  

BMW K1300R

Szeder Zoltán
túravezető,  

vezetéstechnikai tréner 

Rutinos motoros, fő hobbija a 
motorozás és a motoros veze-
téstechnika (előadásokat és tré-
ningeket tart). Klubvezetőként 
(Hungarian Yamaha XT660 Club 
- www.xt660-club.hu) rendszere-
sen tesztel motorokat és szervez 
bármilyen klubéleti programot. 
További hobbija a vitorlázás és 
az RC-repülés. Civilben mérnök 
és menedzser

Triumph Street Triple 765RS

Somorjai István
túravezető, fotós

Soma kiváló motoros, és motoros 
újságíró. Rengeteg teszten és tú-
rán van túl, szabadidejében veze-
téstechnikai oktatásokat is tart. 
Mindenben számíthatsz a segítsé-
gére.

Triumph Street Triple 675R

Szimcsák Attila 
Szimi

Dobos Zoltán 
Zomax

senior túravezető, elnök senior túravezető, ügyvezető

Attila, barátainak „Szimi” mö-
gött több mint 400.000km és 
150 sikeres túra van. Motorozott 
Észak-Amerikában, Patagóniá-
ban és az afrikai kontinensen. 
30 éves motoros pályafutásá-
nak kalandjait a MOTOROS TÚ-
RÁZÁS 1-2. és a VilágKalandor 
című sikerkönyvek oldalain osz-
totta meg. Vezetett rádióműsort 
a Motoroshang.hu internetes rá-
dióban, de vele is számos rádió-
interjú készült.  A Rhino Tours és 
a Tudatos Motorosok Országos 
Egyesületének alapítója.

Rendkívül rutinos motoros, több 
mint 30 éve ül nyeregben. Hob-
bija és munkája is a motorozás. 
Dolgozott a Yamahánál és a 
Hondánál.  A MOTOROS TÚ-
RÁZÁS 1-2. és a VilágKalandor 
című sikerkönyvek társszerzője. 
Rendszeresen szervez offroad 
túrákat és képzéseket külföldre. 
A Tudatos Motorosok Országos 
Egyesületének alapítója.

BMW R1250GSA BMW R1250GSA

Dr. Takács András Attila

fotós, túravezető

András, aki elkészíti az utazás 
képanyagát, és megvágja a vi-
deókat. Profi fotós, érdemes a 
közelében maradni, ha jó fényké-
pekre vágysz! Legendás a moto-
ros tudása. 

BMW R1200GS

TÚRAVEZETŐK
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Szabó II. Péter Váger Erik
túravezető túravezető

Kawasaki szindrómában „szen-
ved”, de ha kell, 76 lóerővel is tart-
ja a lépést a gepárd csoporttal. 
Majdnem fizikus lett, ám végül 
több esze volt, a vezetéstechnika 
és a közlekedés fizikája azonban 
továbbra is a szíve csücske.

Erik nagyon rutinos motoros.  
Bemotorozta már Európát, ked-
vence a Balkán. Záró ember  
a csoportok végén, bármilyen 
problémát megold. Nagyon türel-
mes fazon.

Kawasaki ZR-7S Triumph Tiger1200Ex.

Falkai Szilárd
senior túravezető

Profi túravezető és szervező. 
Gyerekkora óta motorozik, az 
első motor, amire felültették, a 
nagyapja Simson Schwalbe-ja 
volt még ovis korában. A Stelvio 
szerelmese. A Kawasaki és az 
Indian márka felvirágoztatásán 
dolgozik évek óta.

Kawasaki Versys 1000

Török Tibor

Mag Pál

túravezető

túravezető

Tibi rutinos motoros. Kedvence a 
Horvátországi 8-as út és a Transzal-
pina. “Erdély-specialista”. Mindenki-
re kiemelt figyelmet fordít, nagyon 
segítőkész. Hobbija a motoros veze-
téstechnika és a motoros túraszer-
vezés.

Pali kiváló motoros és probléma-
megoldó. Általában záró ember a 
csoportok végén. Bármennyit képes 
motorozni egyhuzamban. Civilben 
profi búvároktató. 

BMW R1200GSA

BMW R1200GS

Kardos Tamás

Szili Krisztián

túravezető

senior túravezető

1998 óta motorozik, kezdetben 
a terepen barangolás, de immár 
az igazán hosszú aszfaltos túrák 
szerelmese. “Szlovénia-speci-
alista”. Imád túraútvonalat ter-
vezni, természetesen térképen 
– de ember tervez, GPS végez…   
Mottó: Menjünk a hosszabb úton! 

Krisz a kezdetektől velünk mo-
torozik. Igazi jollyjoker, ha kell 
a Gepárd csoportnak diktálja 
a tempót, ha kell a sereghajtó 
szerepét viseli. Mindent kihoz 
az aktuális motorjából. A ke-
let- európai túrák szervezője.  
“Zakopane-specialista”. 

BMW R1200GS

Kawasaki Versys 650A

Nagy Kristóf
túravezető

Minden gondolata a motorozás 
körül forog. Imád útvonalakat 
tervezni, Ausztriát szinte kívülről 
ismeri. Leginkább hátul szeret 
motorozni és figyeli a csapat 
mozgását, segít, ha szükséges. A 
hétköznapokban termelésirányí-
tási mérnök, több nyelven beszél.

Triumph Tiger 800XR

Szabó Zsolt
túravezető

Rutinos motoros, általában záró 
ember. Civilben hivatásos tűz-
oltó, így az igazán extrém hely-
zetek sem hozzák zavarba. A 
csapat őrző-védő embere, pozitív 
személyiségével bármilyen hely-
zetet képes jól kezelni.

Honda XL1000VA

TÚRAVEZETŐK
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TÚRÁK

RHINOFEST ADRIA SUNRIDE Kanyarvadászat I Vezetéstechnikai túra I Felfedező túra
Túravezetők: Szimi – Zomax – Bistei Peti – Szeder Zozo – Nagy Kristóf - Kovács Birkás Robi2021.05.7-9. (3nap) 1500km

HORVÁTORSZÁG

A tavalyi parádés kezdés után, idén is megrendeztük 
a RhinoFest SunRide motoros hétvégénket az Adrián. 
Több program közül választhattak a résztvevők. 
Fantasztikus három nappal indítottuk a nemzetközi 
motoros szezont. Gyönyörű környezetben 
találkoztunk újra motoros barátainkkal. Parádés 
kezdés!!

NÉZD MEG

A VIDEÓT!

Okostelefonod kamerájának segítségével olvasd be  
a QR kódot, és nézd meg a videót a You Tube-on!

https://www.youtube.com/watch?v=ZDLMWQY65cY&t=110s
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TÚRÁK

ALPOK-ADRIA MOTOROS TÚRA Túravezetők: Zomax – Nagy Kristóf
2021.05.14-16. (3nap) 1600km
AUSZTRIA - SZLOVÉNIA – HORVÁTORSZÁG

Két szerelmünk: az Alpok és az Adria, amit most 
egyszerre tettünk magunkévá egy háromnapos túra 
keretében. Magas bércet hágtunk meg a Júliai-
Alpokban, majd aláereszkedtünk a nagyvízhez, 
közben meg csak kanyarogtunk és kanyarogtunk.
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TÚRÁK

ISZTRIA MOTOROS TÚRA
2021.05.22-24. (3nap) 1500km
HORVÁTORSZÁG - SZLOVÉNIA

A pünkösdi hosszú hétvégén Zozo és Török Tibi 
vezetésével bejártuk az Isztriai tengerpartot, 
megcsodáltuk a páratlan óvárosokat, mint Rovinj 
és Motovun, de felfedeztük a dombos, erdős 
belső-Isztriát is római hangulatú településeivel, 
váraival. Mindeközben pedig egy jót motoroztunk.  
Azt hiszem, nem is kellett ennél több...

Túravezetők: Szeder Zozo – Török Tibi
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TÚRÁK

MONTENEGRÓ-ALBÁNIA 
KALANDOK A BALKÁNON
2021.05.22-26. (5nap) 2100km
BOSZNIA-HERCEGOVINA – MONTENEGRO – ALBÁNIA – HORVÁTORSZÁG – SZERBIA

Jó utak, gyönyörű természeti adottságok és a finom balkáni báj várt minket. Szarajevó belvárosa, 
Mostar óváros, Kotori-öböl, Shkodrai-tó, SH20 szerpentin Albániában, Durmitor Nemzeti Park,  
Tara kanyon.... Felejthetetlen élmények!

Túravezetők: Zomax – Bistei Peti – Dr.Takács András – Nagy Kristóf
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TÚRÁK

VIVA ITALIA  
TOSZKÁNÁBÓL AZ AMALFI PARTRA Motoros túra ínyenceknek! Oda-vissza 

bemotoroztuk az Appennineket, azaz 
az olasz csizma ‚szárát’. A Covid-
para ezúttal jól jött nekünk, mert 
üres utak, és félházas hotelek vártak 
minket az amúgy ilyenkor szokásos 
zsúfoltság helyett. Bájos kisvárosok, 
eldugott éttermek, kanyargó utak és 
kellemes napsütés - több nem is kellett  
a tökéletes túrához.

Túravezetők: Zomax – Dr.Takács András 

2021.06.2-10. (9nap) 2700km
AUSZTRIA - OLASZORSZÁG – HORVÁTORSZÁG
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TÚRÁK

TRANSZALPINA  
KANYARVADÁSZ MOTOROS TÚRA A csodás Transzalpina minden kanyarját szerettük 

volna kiélvezni, de nem engedett a hegy. A zord 
időjárás miatt lezárták a csúcsot, ezért profi 
túravezetőink alternatív útvonalakon engedték  
az adrenalin felszabadulását.

Túravezetők: Török Tibi – Cserenyecz Zoltán

2021.06.13-15. (3nap) 1500km
ROMÁNIA
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TÚRÁK

ALPOK-ADRIA EXTRA MOTOROS TÚRA
2021.06.17-20. (4nap) 1800km
AUSZTRIA - SZLOVÉNIA – HORVÁTORSZÁG

Két szerelmünk: az Alpok és az Adria!  
A kiváló háromnapos túránkat ezúttal 
egy EXTRA nappal felturbóztuk. Így lett 
egy teljes napunk a Triglav Nemzeti Park 
csodás útvonalainak bemotorozására, 
a legszebb látnivalók megcsodálására. 
A túrán szinte végig csak kanyarogtunk 
és kanyarogtunk, jót mentünk, meg még 
két várat is megnézünk! A Vrsic-hágón 
hógolyóztunk, majd még aznap este 
fürödtünk egy kellemeset a tengerben.

Túravezetők: Zomax – Szabó Peti
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TÚRÁK

Szimi egyik kedvenc túrája.  Az élményfaktort maximalizáltuk, hiszen Szarajevó, a Durmitor Nemzeti Park, 
a Kotori-öböl, Dubrovnik, Makarska, a KRKA Nemzeti Park - mind benne volt a Nagy Adria Kör motoros 
túránkban. 

Túravezetők: Zomax – Szimi – Erik&AngiNAGY ADRIA KÖR
2021.06.26-30. (5nap) 2300km
BOSZNIA-HERCEGOVINA – MONTENEGRO – HORVÁTORSZÁG 
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TÚRÁK

Mivel a tavaszi és az őszi Montenegró túránk megtelt, ezért beszúrtunk egyet nyárra is. És milyen jól tettük! 
Felejthetetlen élmény volt!  Szarajevó belvárosa, Mostar óváros, Kotori-öböl, Shkodrai-tó, SH20 szerpentin 
Albániában, Durmitor Nemzeti Park, Tara kanyon.... 

Túravezetők: Zomax – SzimiMONTENEGRÓ-ALBÁNIA NYÁRI MENET
2021.07.3-7. (5nap) 2100km
BOSZNIA-HERCEGOVINA – MONTENEGRO – ALBÁNIA – HORVÁTORSZÁG - SZERBIA
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TÚRÁK

Négynapos laza motorozás az Alpok 
szívében. Célunk a lehető legtöbb 
fizetős látványút bejárása volt.  
Egy egész nap a GROSSGLOCKNER-en, 
majd a NOCKALMSTRASSE, MALTATAL 
Hochalmstrasse, VILLACHER Alpen-
strasse... lenyűgöző alpesi utak  
az osztrák TOP 10-ből. Nagy élmény volt! 

Túravezetők: Soma – Dr.Takács AndrásALPOK LÁTVÁNYUTAK TOP4
2021.07.10-13. (4nap) 1800km
AUSZTRIA
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TÚRÁK

AZ ALPOK LEGJAVA:  
DOLOMITOK ÉS A GROSSGLOCKNER
2021.07.24-27. (4nap) 1800km
AUSZTRIA – OLASZORSZÁG - SZLOVÉNIA

Az időjárás próbára tette a csapatot, de minden 
jó ha vége jó, szerencsésen hazaért mindenki. 
A Grossglockner és a Dolomitok is megmutatta 
szépségeit.

Túravezetők: Szabó Peti – Utri Kornél
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TÚRÁK

AZ ALPOK LEGJAVA:  
STELVIO, DOLOMITOK ÉS A GROSSGLOCKNER
2021.07.24-29. (6nap) 2400km
AUSZTRIA – OLASZORSZÁG – SVÁJC - SZLOVÉNIA

Ebben a tartalmas hat napban az Alpok esszenciájába 
merültünk nyakig, és hágóról hágóra motorozva 
látogattuk végig a legizgalmasabb, legszebb 
helyeket. Végig motoroztunk az Alpesek talán 
legnépszerűbb látványútján, a Grossglockneren, 
bejártuk az egyik legkülönlegesebb régiót,  
a Dolomitokat, és megmásztuk az egyedülálló Stelvio 
hágót is.

Túravezetők: Zomax – Szimi - Erik
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TÚRÁK

ÉLMÉNYMOTOROZÁS AZ OSZTRÁK ALPOKBAN -   
HATÁRMENTI GYÖNGYSZEMEK Ezen a nyári hétvégén inkább késő őszi 

időjárás fogadott minket, de nem hagytuk 
magunkat így sikerült a teljes programot 
megcsinálnunk. A legjobb határközeli 
szerpentineket motoroztuk be az osztrák 
oldalon. Kalte Kuchl, Mariazell, Wildalpen, 
Niederalpl, Semmering. Pazar útvonal 
sok-sok kanyarral, jó kajálásokkal baráti 
hangulatban.

Túravezetők: Szimi – Szilva – Nagy Kristóf – Kovács Birkás Robi

2021.08.24-29. (2nap) 800km
AUSZTRIA
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TÚRÁK

MOTOROZÁS ERDÉLYBEN –  
TRANSZFOGARAS/TRANSZALPINA
2021.09.4-7. (4nap) 1500km
ROMÁNIA

A négynapos erdélyi élménymotorozásba belesűrítettük a leghíresebb motoros látványutakat: név szerint 
a Transalpinát, és a Transzfogarast. Persze a túravezetők helyismeretének köszönhetően voltak egyéb 
izgalmas látnivalók is. Nagyszeben belvárosa és a Vajdahunyad vára sem maradt ki a programból.

Túravezetők: Török Tibi – Nagy Kristóf – Dr.Takács András

NÉZD M
EG

A VIDEÓT! Okostelefonod kamerájának segítségével olvasd be  
a QR kódot, és nézd meg a videót a You Tube-on!

https://www.youtube.com/watch?v=fvnwoiaMyAM&t=19s


36 37

TÚRÁK

MONTENEGRÓ-ALBÁNIA-  
KALANDOK A BALKÁNON 2.0
2021.09.11-17. (5nap) 2100km
BOSZNIA-HERCEGOVINA – MONTENEGRO – ALBÁNIA – HORVÁTORSZÁG

Habár negyedszer indultunk neki a régiónak, mégis mindegyik túra más volt. Szeptemberben egy szuper 
csapat gyűlt össze. Komoly motorozás volt ebben a csodás öt napban. Minden problémát sikerült gyorsan 
megoldanunk, így maradt idő a különleges programok és a látnivalók bezsákolására.
Szarajevó belvárosa, Mostar óváros, Kotori-öböl, Shkodrai-tó, SH20 szerpentin Albániában, Durmitor 
Nemzeti Park, Tara kanyon.... Micsoda balkáni túra volt és tudtuk, hogy a szezonban nem az utolsó!

Túravezetők: Zomax – Szimi – Erik&Angi
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TÚRÁK

Izgalmas hetünk volt szeptember végén, hiszen az igazi Balkánt motoroztuk végig Görögországból 
Albánián keresztül hazáig. A lehető legjobb időkihasználás érdekében a motorok teherautóval, mi pedig 
repülővel érkeztünk ki Thesszalonikibe, ahonnan kezdetét vette ez a csodás bakancslistás túra. Baráti 
társaságban, csodás motoros kalandokat éltünk át. Színes programok, helyi ízek, érdekes beszélgetések 
tették izgalmassá ezt a hetet. Méltó zárása volt a szezonunknak ez a gurulás! 

Túravezetők: Szimi - Zomax – SomaVIP NAGY BALKÁN KALAND
2021.09.21-27. (7nap) 2100km
GÖRÖGORSZÁG – ALBÁNIA -– MONTENEGRO – BOSZNIA-HERCEGOVINA – HORVÁTORSZÁG
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TÚRÁK

A hagyomány kötelez, nem fejeződhet be 
úgy motoros szezon, hogy ne ugranánk 
le az Adriára megnézni az ideális 
íveket! 2021-ben sem volt ez másként, 
szeptember utolsó hétvégéjén a Rhinos 
különítmény ellepte az Adria partját.  
A baráti társaságunknak profi 
túravezetőink (Bistei Peti, Szilva, Szabó 
Peti és Erik) diktálták a tempót. Csodás 
napsütésben karcoltuk a lábtartókat két 
csoportban. Ez így volt tökéletes!

Túravezetők: Bistei Peti – Szilva – Szabó Peti - ErikADRIA KANYARVADÁSZAT 2.0
2021.09.24-26. (3nap) 1600km
HORVÁTORSZÁG

NÉZD MEGA VIDEÓT!

Okostelefonod kamerájának segítségével 
olvasd be  a QR kódot, és nézd meg  
a videót a You Tube-on!

https://www.youtube.com/watch?v=gTsir4ikJnM
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Vezetéstechnikai tréningeket már 2011-óta szervezünk a RhinoTours égisze alatt, hogy túrázóinkkal együtt 
a túraszezon kezdetére mindig formába rázódjunk, és ne legyen bennünk semmi bizonytalanság. Az évek 
során világossá vált, hogy ezt a folyamatos gyakorlást nem lehet elspórolni, ha biztosra akarunk menni, 
akkor tudatosan kell fejleszteni magunkat!  Így a jövőben a vezetésbiztonsággal és balesetmegelőzéssel 
összefüggő programjaink (vezetéstechnikai tréningek, vezetéstechnikai túrák, elméleti képzések, 
előadások, beszámolók, stb…) a 2020-ban alapított Tudatos Motorosok Országos Egyesülete (TMOE) 
szervezésében valósulnak meg. 

Komoly célokat tűztünk ki magunk elé, melyeket szeretnénk a következő néhány évben megvalósítani.

1. Súlyos, személyi sérüléssel járó motoros balesetek számának csökkentése
2. Motoros közlekedési morál javítása
3. Motorosok vezetési képességeinek fejlesztése
4. Motorosok társadalmi megítélésének javítása
5. A jövő tudatos motoros generációinak kinevelése
6. A motorozás, mint közlekedési alternatíva népszerűsítése

Kovács Birkás Róbert oktatása 
elméleti és gyakorlati részből áll.  
A tavaszi tanpályás képzésen kezdő 
csoportunknak segített bemelegíteni 
a szezonra.  A feladatok fokozatosan 
egymásra épülnek, így a képzés 
végére mindenki profin hajtotta végre 
a gyakorlatokat. Mindkét nap fáradtan, 
de önbizalomtól telve, a szezonra 
felkészítve gurultak haza Tudatos 
Motoros barátaink.

BALESETMEGELŐZÉS – KÉPZÉSEK 
– VEZETÉSTECHNIKAI TÚRÁK /2021/

TUDATOS MOTOROS VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNINGEK - KBR KEZDŐ
2021.04.10-11.
Instruktor: Kovács Birkás Róbert

KÉPZÉSEK

Okostelefonod kamerájának segítségével olvasd be  
a QR kódot, és nézd meg a videót a You Tube-on!

ITT TALÁLJÁTOK  
A FILMEKET

https://www.youtube.com/watch?v=LWwEphtD2Uc&list=PLa1AgeRmVbaOfNIHmV4D_27LfcdKdKjih 
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Fiedor Ferivel és csapatával már 10 éve dolgozunk 
együtt. Az első volt, aki speciális vezetéstechnikai 
képzést tartott a Rhinos túrázóknak. A Ride for Life 
Club képzéseiről érdemes tudni, hogy az oktatást 
az a négy aktív motoros vezetéstechnikai kiképző 
hozta létre, akik az ország összes motoros járőrének 
kiképzését végzik. Céljuk mindazt a tudást az 
utca motorosának átadni, amit több mint 10 éve  
a rendőrség állománya is megkap. Vezetéstechnikai 
tréningjük alapjait a Bajor Készenléti Rendőrség 
alaptematikájára építették fel.

 Az évek során tudásanyaguk az USA, a Brit Királyság 
és a holland rendőrség oktatási rendszerével bővült 
és finomodott. A szisztematikusan felépített képzési 
programjuk lehetővé teszi a motor és motoros 
tudásának felmérését, majd annak fejlesztését, 
finomítását, az addig ismert határainak kitolását.

Áprilisban az OMV Magyarország megbízásából  
12 részes motoros balesetmegelőzési filmsorozatot 
forgattunk szakértők bevonásával. A közel egy 
hónapos előkészület után, három forgatási napon 
vettük fel az anyagokat. Igyekeztünk látványos 
és érthető módon bemutatni, mit gondolunk mi 
fontosnak a baleset-megelőzéssel kapcsolatban. 
Hamarosan folytatjuk a sorozatot!

TUDATOS MOTOROS VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNINGEK - RILI KEZDŐ AZ OMV ÉS TUDATOS MOTOROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BALESETMEGELŐZÉSI 
FILMSOROZATA 2021.04.24-25.   2021.09.18.

Instruktorok: Fiedor Ferenc és a RILI csapat

KOVÁCS BIRKÁS RÓBERT
Közlekedési szakoktató / motoros vezetéstechnikai instruktor

SZEDER ZOLTÁN
Szakértő, a MOTOROZÁSTAN című könyv szerzője

SOMORJAI ISTVÁN
Motoros szakértő

M
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Statiszták
Szilvási Pál 
Szabó Zsolt
Nagy Kristóf

Szimcsák Attila

Producer
Dobos Zoltán 

Zomax

Operatőr, vágó
Pásztor Tamás

Instarfilms
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A tapasztalataink alapján a tanpályás képzések és a 
vezetés- technikai túrák közé még kellett találnunk 
egy versenypályás oktatást is. Ebben Kovács 

Birkás Robi volt  
a segítségünkre. 
Ideális környezetben, 
az új építésű SER-
ringen szervezett 
összetett képzést, 
melyben volt pályamotorozás, vészfékezési 
gyakorlatok, és tanpályás feladatok.

TUDATOS MOTOROS HALADÓ VEZETÉSTECHNIKAI TÚRÁK – SER-RING 
2021.08.02. 2021.09.13.
Instruktorok: Kovács Birkás Róbert, Lövey Ádám, Szeder Zoltán

A jól sikerült augusztusi képzés után, még 
szeptemberben is sikerült egy lelkes csapatot 
összehozni. 
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A 2021-es túraszezon kezdetén komoly fejlődési 
lehetőséget biztosítottunk a TUDATOS MOTOROS 
barátainknak. Szabó Henrik (42 Riding School) segített 
csapatunknak bemelegíteni a szezonra, és felkészülni 
a biztonságos motorozásra. Csodás időjárás mellett 
egy kellemes túra keretében hoztuk szinkronba 
túrázóink képességeit a motorjuk tudásával. 

TUDATOS MOTOROS VEZETÉSTECHNIKAI TÚRA AZ ADRIÁN – 42 RIDING SCHOOL
2021.04.30. – 05.02. (3nap) 1600km
HORVÁTORSZÁG
Instruktor: Szabó Henrik   Túravezető: Zomax

TUDATOS MOTOROS VEZETÉSTECHNIKAI TÚRA AZ ADRIÁN 2.0 – 42 RIDING SCHOOL
2021.09.24-26. (3nap) 1600km
HORVÁTORSZÁG
Instruktor: Szabó Henrik   Túravezető: Dr.Takács András

KÖSZÖNJÜK SZAKÉRTŐINK ÉS INSTRUKTORAINK EGÉSZ ÉVES LELKIISMERETES MUNKÁJÁT, 
JÖVŐRE FOLYTATJUK!

A nagy sikerre való tekintettel a szezon végén is 
szerveztünk vezetéstechnikai túrát haladóknak. 
Szabó Henrik (42 Riding School) vezetésével gyakorolt 
csapatunk az Adria partján. Az időjárás megint kegyes 
volt hozzánk. A párhuzamosan zajló Kanyarvadász túra 
csapatával kiegészülve még egy nagy csoportképre is 
volt időnk. 
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Csatlakozz a Rhino VilágKalandor programunkhoz, 
ha kalandra éhes túramotoros vagy, aki mer 
álmodni, és velünk meg is valósítja elképzeléseit. 
Jó társaság, távoli kontinensek, kultúrák, emberek, 
profi szervezés!

MOTOROS KALANDOK MÁS 
KONTINENSEKEN

VILÁGKALANDOR PROGRAMOK
Célunk a Rhino VilágKalandor program elindításával az volt, hogy jó 
társaságban motorozzunk a világ távoli részein, megismerjünk más 
kontinenseket, kultúrákat, embereket.

2030-ig szeretnénk eljutni a hat kontinensre! Észak-Amerika, Dél-Amerika, 
Afrika (és Európa) egyes részeit már sikerült bemotoroznunk. Hátra van 
még Ausztrália és Ázsia. Szeretnénk egy vállalkozó kedvű, kalandra éhes 
túramotoros csapatot összegyűjteni. Motorosokat, akik mernek álmodni és 
szabaddá tudják tenni magukat egy-egy felfedezés erejéig.

USA WEST COAST MOTOROS TÚRA

WWW.MOTOROSKONYV.HU

NÉZD MEG

A VIDEÓT!

Okostelefonod kamerájának segítségével olvasd be  
a QR kódot, és nézd meg a videót a You Tube-on!

https://motoroskonyv.hu/konyvek/VilagKalandor-Motoros-Turak-a-Nagyvilagban/6
https://www.youtube.com/watch?v=Vx3eO7l6ThU
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REA

Minden motoros vágya, hogy barátaival nekivágjon 
ismeretlen tájaknak, és új utakat fedezzen fel. Az 
élményt tovább fokozza, ha nagyjából azonos a 
motoros tudás, és ugyanazt várja mindenki a túrától. 
Amikor jó 10 éve előszőr végiggondoltuk, hogy kik 
azok a Rhinos túrázók, akikkel „bármikor, bárhova” 
elmotoroznánk, szinte ugyanazokat a neveket soroltuk 
mindketten.  Végül a túrastatisztikák is megerősítettek 
bennünket abban, hogy aki már hat - nyolc Rhino túrán 
túl van, az rossz ember nem lehet.  Ennyiszer senki 
nem csatlakozik hozzánk, ha nincs meg a szükséges 
összhang, ha nincs kölcsönös szimpátia, és ha nem 
alakul ki egyfajta - a motorozás szeretetére alapuló - 
barátság. 

2011-ben bejelentettük a Rhino Elit Alakulat 
megalapítását. A REA tagok létszáma azóta 
folyamatosan növekszik, már 100+ motorosnál 
járunk, akik az évek során elérték a REA-küszöböt, 
és ennek jó része aktív tag ma is, azaz évről-évre 
találkozunk a túrákon. Az aktív REA tagság egy 
elismerő cím, amivel szeretnénk megköszönni 
minden rendszeresen velünk túrázó motoros 
barátunknak az évek során teljesített rengeteg közös 
túrakilométert. 
Az új tagok felvételét a motoros szezon végén 
hirdetjük ki. Várunk szeretettel téged is a 
csapatunkban!
 
Dobos Zoltán és Szimcsák Attila
REA alapítók

REA – RHINO ELIT ALAKULAT

TOP 20 túrázó - All Time

TOP túrázók 2021-ben

Új REA tagok 2021
Új REA tagok 2021 Motor össz. 

túrák
össz. 
km

túrák 
2021

km 
2021

1 V. Csaba (Vcsaba) Ducati Multistrada 9 16 100 5 8 300

2 R. Zoltán BMW F750GS 9 11 200 5 6 400

3 V. Csaba Triumph Tiger 800XC 8 11 000 3 4 700

4 P. Borisz BMW K1600GT 8 10 700 5 8 700

5 M. Karcsi (Meka) BMW R1200GS 7 12 400 2 4 500

6 T. Feri és Veronika Honda GoldWing 7 12 350 4 5 900

7 K. Zoltán (Kutyus) BMW R1250GSA 7 11 700 2 3 800

8 F. Miklós (Miksi) BMW F750GS 7 10 700 3 5 000

9 Dr. K. Gyula BMW R1200GSA 7 8 900 2 2 400

10 Sz. Gábor BMW S1000XR 6 10 600 1 2 100

11 Z. Józsi (NyáriPál) BMW R1250GSA 6 9 200 3 5 400

12 N. Zsolt (NyáriPál) BMW R1200GS 6 8 150 1 2 200

TOP 20 túrázó  
All Time Motor össz 

túrák
össz 
km

túrák 
2021

km 
2021

1 Dida és Böbe Triumph Tiger 1200Ex. 47 69 100 0 0

2 Papa BMW R1200GS 38 79 500 1 2 300

3 Kárló Honda GoldWing 38 71 050 4 7 200

4 Sz. Péter BMW R1200GS 30 59 300 0 0

5 M. Gábor Ducati Panigale  V4S 28 42 500 4 7 500

6 Dekor Tomi BMW R1250GS 25 40 220 1 2 100

7 Zámbó Árpi BMW K1300GT 22 32 850 1 1 600

8 T. Rudi és Kati BMW R1200GSA 21 41 940 0 0

9 P. Gábor Ducati Multistrada 21 34 850 4 6 200

10 Gróf Donald Franklin BMW K1600GTL 21 28 050 1 2 100

11 S. Gábor (Sipi) Honda Pan European 21 26 810 2 1 900

12 N. János (Lufi) BMW S1000XR 20 38 100 5 9 800

13 Riga Tibi Suzuki V-Strom 1000 20 37 340 0 0

14 T. Jani (TJ001) Triumph Tiger 1200Ex. 20 34 250 0 0

15 Szilva BMW K1300R 20 33 440 0 0

16 O.Tamás (Tomzi) BMW R1200GS 20 31 300 4 6 300

17 K. Pista BMW R1250GS 20 36 190 1 2 100

18 K. József (Bajuszos Józsi) Suzuki GSX-S 1000F 19 20 790 7 9 400

19 H. Laci (Laca) Yamaha FZ1 18 32 640 0 0

20 Hufi Peti BMW R1250GSA 17 29 850 0 0

TOP túrázók 2021-ben Motor túrák 
2021

km 
2021

1 K. József (Bajuszos 
Józsi)

Suzuki GSX-S 1000F 7 9 400

2 N. János (Lufi) BMW S1000XR 5 9 800

3 P. László (Laci77) KTM 1290 SAS 5 9 100

4 P. Borisz BMW K1600GT 5 8 700

5 V. Csaba (Vcsaba) Ducati Multistrada 5 8 300

6 M. Reni BMW F900XR 5 6 900

7 B. Csaba (Tsaby) BMW S100XR 5 6 900

8 R. Zoltán BMW F750GS 5 6 400

9 H. Zoltán (Hatos) BMW K1600GTL 5 4 000

10 M. Gábor Ducati Panigale  V4S 4 7 500

11 Kárló Honda GoldWing 4 7 200

12 O.Tamás (Tomzi) BMW R1200GS 4 6 300

13 L. Ferenc BMW R1250GS 4 6 300

14 P. Gábor Ducati Multistrada 4 6 200

15 T. Feri és Veronika Honda GoldWing 4 5 900

16 Cs. Attila (Atos) Kawasaki Versys 1000 4 5 600

17 E. Gergő (Giorgio) Honda VFR800VTEC 4 5 200

A RHINO ELIT ALAKULAT TAGJA LEHET, AKI:
-        legalább nyolc Rhinos túrát teljesített
-        minden évben legalább egy Rhinos túrán velünk motorozik
-        fűti a kalandvágy, motorja mindig készen áll az indulásra
-        folyamatosan képezi magát, rendszeres résztvevője Tudatos Motoros vezetéstechnikai oktatásainknak 
-        kivívta a csoport és a túravezetők elismerését

https://rhinotours.hu/rea+-+rhino+elit+alakulat
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Gyönyörű szép, alpesi hajnal pitymallott éppen, talán 
egy Dolomitok- vagy Grossglockner túrán, amikor 
Szimi egyszer csak verítékezve, zihálva pattant ki a 
Bledi-tóra néző hotelszobánk ablak melletti ágyából 
és megvilágosodott tekintettel – mely esetében igen 
közel áll az őrült tekintethez – lépett oda hozzám és 
ébresztett fel legszentebb, nyálcsorgatós álmomból. 

„Figyi! Most megálmodtam a tutit.  
Írjunk egy könyvet!” 

E szürreális jelenetet nem is tudtam hova tenni. 
Lehet, hogy tán álmodom csak? Még be sem 
tudtam zoomolni rendesen a fejét, így homályosan, 
szellemképesen pislogva próbáltam túlélni a 
helyzetet. Mindenesetre gondoltam, ha, mint az 
egyszeri menyecske, hagyom magam, hamarabb 
szabadulok. Mondtam is neki rögtön, oké, de hogy 
most mindjárt, vagy ráér reggeli után? 

A testcsel sajnos nem vált be, mert félkómás, 
csak a szabadulásra bazírozó magatartásomat 
beleegyezésnek vette és máris hosszú fejtegetésbe 
kezdett a könyves álmával kapcsolatban. 
Mindenesetre, innen aztán már nem volt 
visszaút. A továbbiakban sokat beszéltünk  
a könyvről és ahogy teltek a napok és hetek, szépen 
lassan azt vettem észre magamon, hogy fejben 
már gyűjtögetem a sztorikat és egyre inkább úgy 
gondoltam, sima ügy lesz megírni. Ha véget ér  
a 2016-os túraszezonunk, akkor leülünk és pikk-pakk 
összerakjuk. El is jött az október vége, hazajöttünk a 
fantasztikusan jól sikerült Évzáró Balkán túráról, és 
élményekkel telve, számtalan, fejben már kidolgozott 
sztorival a tarsolyomban leültem a gép elé írni  
A Könyvet. A számtalan ötlet, sztori és kaland, 
ami addig ott kavargott a fejemben, a gép elé 
ülve valahogy már nem kavargott annyira és 
a szózuhatag sem akart megindulni. Csak  
a kurzor villogott bánatosan a hófehér háttér előtt. 

Na, sebaj, mondom, akkor kezdek az előszóval, írok 
valami faja bevezetőt. De az aztán mégúgy sem 
jött... üresség és szósivatag! 
Hát, gondoltam, van ilyen, hogy alkotói válság, de 
hogy mindjárt az első könyv első sorainál? Kicsit 
gáz. Mikor aztán végre lenyugodtam, rájöttem, hogy 
előszóírással nem is lehet a könyvírást kezdeni. Azt 
a végén kell megírni, amikor már lehet olyasmivel 
indítani, hogy: ’Miközben ezt a könyvet írtam…’ 
Előszóval kezdeni csak a Szimi tud, de hát hogyan 
jövök én ahhoz, hogy hozzá mérjem magam!? Szóval 
ezt most én a végén írom, amikor már tördelik  
a többi anyagot és már csak ez a bevezető hiányzik. 
Tehát… khm-khm…

Amikor ezt a könyvet írtuk… illetve ácsi! Azért ne 
túlozzunk, nem írtuk, hanem inkább kikönnyeztük! 
Mert hát végül is az íráshoz is csak annyi közünk 
van, mint hóembernek a 400 gáthoz, ennek 
ellenére megcsináltuk! És most itt van, mintegy 
manifesztálódott krédó. Személyes szándékom e 
könyv kikönnyezésével, hogy az elmúlt több, mint 10 
év számtalan túráján begyűjtött rengeteg élményt, 
vicces sztorit és egyáltalán ezt a motoros-kalandor 
életérzést konzerváljuk és minőségi formában 
közreadjuk. Reméljük a sorokat olvasva és a képeket 
nézegetve átmegy az üzenet és egyre többen éreznek 
majd késztetést hasonló élmények begyűjtésére és 
megélésére. 

Első olvasónk

A Fokt Motor lelkes csapatával

Talmácsi Gábor és Zámbó Balázs (BMW Motorrad) társaságában

ELSŐ KÖNYVÜNK RÖVID TÖRTÉNETE

Fiedor Feri (RILI) vezetéstechnikai oktató barátunkkal

Az első szállítmány mellett, jó szaga volt :)

Musztrai Ferenc (Continental) motoros barátunkkal

A Motoros Túrázás című könyvünket gyorsan követte a 
második rész, majd a VilágKalandor kötet. 
Az elmúlt években további két izgalmas motoros könyv 
szerkesztésében és kiadásában vettünk részt. 
A két könyv - 
Szeder Zoltán: Motorozástan és Német Mihály: Motorozz 
Velem.

Már dolgozunk egy új a motorozás alapjait bemutató, 
a fejlődést elősegítő interaktív könyvön.

MOTOROS KÖNYVEK

WWW.MOTOROSKONYV.HU

https://motoroskonyv.hu/konyvek/Motoros-turazas-Kalandok-Europa-utjain/1
https://motoroskonyv.hu/konyvek/VilagKalandor-Motoros-Turak-a-Nagyvilagban/6
https://motoroskonyv.hu/konyvek/MOTOROZASTAN-avagy-az-amator-motorozas-fizikaja-es-gyakorlati-osszefuggesei/8
https://motoroskonyv.hu/konyvek/Motorozz-velem-Egy-mai-motoros-naploja/12
https://motoroskonyv.hu/konyvek/Motorozz-velem-Egy-mai-motoros-naploja/12
http://www.motoroskonyv.hu
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