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Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

2-es metróvonal MSTS-ben

Értekezés az OMSI 2-ről

A budapesti HÉV



Ehavi számunkban bemutatjuk Budapest
egyik látványosságát, a MÁV gondozá-
sában lévő Gyermekvasutat egészen a
kezdetektől a jelenig.

Majd gumikerékre váltunk: egy beszél-
getésre vendégünk volt a hazai OMSI-zás
két nagyágyúja pixeL és nemeza.

Utána ismét kötöttpálya, de maradunk
még Budapesten, ezúttal a HÉV törté-
nelmébe mélyedünk bele egy picit.

Azután pedig ismét a föld alá bújunk és az
MSTS-hez készülő 2-es metróvonalról
beszélünk, végül befejezzük a vasút-
modellezés történetét.

Ez mind a márciusi SD. EJC.
Magazinban! Tartsatok velünk!

"SD"

ElőszóTartalom

• Széchenyi hegyi gyermekvasút

• Értekezés az OMSI 2-ről

• A budapesti HÉV

• A 2-es Metróvonal MSTS-ben

• A vasútmodellezés története -2. rész

SD. EJC. MAGAZIN
Valós és virtuál is közlekedés magazin
Megjelenik minden hónapban.

Főszerkesztő: SD. EJC.
Újságírók: HLJ, SD. EJC.

Vendégújságírók: IST, phontanka
Korrektor: phontanka

A magazin arculatát tervezte: phontanka, SD. EJC.

http: //sd-ejc. info



3SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/3

Széchenyi hegyi
Gyermekvasút

A Gyermekvasút igazi
látványosság. Talán
azért is, mert keskeny
nyomközű vasút, ami
szép tájon megy ke-
resztül sok látnivaló-
val, de talán azért is,
mert ahogy a nevé-
ben is ál l , gyermekek
dolgoznak a vasútvo-
nalon több pozíció-
ban. I tt a fiatalok
felkészülhetnek a vasúti élet-
re és sok tapasztalatot vihet-
nek magukkal későbbre,
amikor beiratkoznak MÁV
tanfolyamainak egyikére.

A Gyermekvasút, vagyis a 7-
es számú vasútvonal kes-
kenynyomközű vonal és a fő-
város egyik látványossága a
város I I . és XI I . kerületében.
A pálya a Széchenyi hegyet
köti össze Hűvösvölggyel.
Néhány adat a vonalról: szint-
különbsége 235 méter, 1 1 ,2

km hosszú, egyvágányú, vi l-
lamosítatlan. A megengedett
legnagyobb sebesség
20km/h, vagyis a tel jes távot
40, nyáron 45-50 perc alatt

teszik meg a vonatok. Neve
többször is módosult: eredeti-
leg a Gyermekvasút nevet
szánták neki, de a szocial iz-
mus erre is rányomta a bélye-
gét, így a rendszerváltásig
Úttörővasút volt a neve, jelen-
leg MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi
Gyermekvasút. Ál lomásai,
megállóhelyei a következők:
Széchenyi-hegy, Normafa
mh. , Csil lebérc, Virágvölgy,
János-hegy, Vadaspark mh. ,
Szépjuhászné, Hárs-hegy,
Hűvösvölgy.

Az építkezés története
A vasút építése 1 948. ápri l is
1 1 -én kezdődött el. Mivel a
költségtakarékosság je-
gyében akarták az építkezést
végrehajtani, három részlet-
ben épült meg a tel jes vonal.
A 760 mm-es nyomtávú pá-
lyát gőzerővel építették ön-
kéntesek és egyetemisták. Az
ifjúsági brigádoknak feladata
volt az erdő kivágása és a
pálya lefektetése.

Az építkezéssel egyidejűleg a
pajtásak felkészítése, oktatá-

sa is elkezdődött. Tanu-
lásukat a MÁV
szakemberei segítették.
A gyerekeknek komoly
követelményeket kel lett
tel jesíteni ahhoz, hogy
bekerül jenek a vasút-
hoz. A „problémás” gye-
rekek eleve be se
kerülhettek, csak jeles
vagy jó tanulók jöhettek,

a hármas osztályzat bármely
tárgyból kizáró ok volt. Az út-
törők a megnyitás napján már
vasutas egyenruhában fo-
gadták a vendégeket. Az elő-
ző bekezdésben szó volt
arról, hogy három részben
építették meg a vasutat, en-
nek megfelelően történt az
átadás is: 1 948. júl ius 31 -én
adták át a vasút első
szakaszát Virágvölgy állomá-
sig, ez 3 km-t jelentett. A má-
sodik szakaszt 1 949. június
24-én adták át, ekkor már
Szépjuhásznéig lehetett utaz-
ni. Az utolsó szakaszt 1 950.
augusztus 20-tól vehették
igénybe az utazók, ekkor már
Hűvösvölgyig lehetett menni
a vonattal.
Csak egy év-
vel később,
1 951 -ben ké-
szült el Hűvös-
völgyben a
vonatási te-
lep.

A Gyermekvasút műkö-
dése régen
A szolgálati beosztásokat 1 0-



Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

1 4 éves gyerekek látták, i l letve látják el, felnőtt
felügyelettel. A gyerekek feladatai: pénztáros,
jegykezelő, naplós rendelkező és váltós pozíci-
ók, míg a felnőttek állomásfőnöki, mozdonyve-
zetői és műszaki szerepeket töltöttek be. A
helyi általános iskolák ajánlották be a tanulókat
és egy sikeres vizsga letétele után már mehet-
tek is dolgozni. A szolgálatokat 1 5 úttörőrajban
látták el és egy-egy raj körülbelül egy osztályt
tett ki. Minden nap más-más raj szolgálta ki a
rájuk bízott feladatokat, ami azt jelentette, hogy
a következő héten egy nappal később vehették
fel a szolgálatot. A gyerekek az iskolákból iga-
zoltan voltak távol, és az említett beosztásból
adódóan mindig más tanórákról hiányoztak. Lé-
teztek speciál is rajok: énekesek és fúvósok,
őket az 1 -es rajnak hívták. Amikor még a hű-

vösvölgyi szakasz építése zajlott, akkor a
Moszkva téren – ma Széll Kálmán tér – gyüle-
keztek a fiatalok, innen busszal szál lították őket
a Széchenyi-hegyi végállomásra. Később, ami-
kor már megépült a tel jes vonal és elkészült az
úttörővasutas otthon már ide kellett jönni gyüle-
kezni.

Érkezés után a ruhatárba mentek egyenruhát
vételezni, egyenruhában kezdték a szolgálatot.
A raj munkája zászlófelvonással vette kezdetét
és ezután indultak Hűvösvölgybe, ahol a követ-
kező vonat vitte el a szolgálati helyekre a fiata-
lokat. Egy nap délután öt óráig tartott.
Visszaindultak Hűvösvölgybe, ahol zászlólevo-
nással zárták a napot. Majd ezután leadták a
munkaruhát és vacsorára készülődtek.

A napi szolgálatban lévőket pénztáros, jegy-
vizsgáló, naplózó, rendelkező és váltókezelői
feladatokra sorolták be. Volt egy időszak ami-
kor az állomások távírók segítségével kommu-
nikáltak, ebből adódik, hogy távírósok is

kerültek ki a gyerekek közül, nekik a Morse
abc-t is meg kellett tanulni. A tanulók a vasutas
feladatkör mellett postai feladatokat is el láttak,
a nagyobb állomásokon bélyeget és képes-
lapokat árusítottak, a csil lagbérci ál lomáson a
nyári táborozás ideje alatt posta felfevői munkát
is végeztek.

Egy munkanapon tel jesítményt számoltak,
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nagyjából 95-1 05% között
kel lett tel jesíteni. Ha a kolléga
hibázott, akkor levontak 1%-
ot, ha mindent csinált rende-
sen, akkor elérhette a normál
szintet, ha erején felül tel jesí-
tett, akkor plusz százalékokat
kapott. Volt olyan időszak,
amikor el lenőrzőbe írták eze-
ket, de ma már csak a maga-
tartást írják bele,
tel jesítményt nem.

Kezdetben a vonal két sza-
kaszra volt osztva: Széche-
nyi-hegy-Ságvárl iget és
Ságvárl iget-Hűvösvölgy. A
szakaszokra a menetjegy ára
1 forint volt, a tel jes szakasz-
ra 2 forint, míg a visszaútra is
fel jogosító szelvény 3 forintba
került. Elmondhatjuk, hogy
akkoriban ez egy elég drága
szórakozás volt, hisz akkor
egy vil lamos vonaljegy 50 fi l-
lérbe került. Visszatérve a
gyermekvasutas jegyekre,
akik nem akartak önként je-
gyet venni azokat 1 0 forintra
büntették meg, akik viszont
nem ellenkeztek, el ismerték a
hibájukat azoknak csak 2 fo-
rintot kel lett fizetniük.

A Gyermekvasút műkö-
dése napjainkban

Azon gyerekek, akiknek meg-

felelő a ta-
nulmányi
átlaga és
szülei, va-
lamint isko-
lája
beleegyez-
nek a szol-
gálatvál lalá
sba először
egy orvosi
vizsgálaton
vesznek
részt, majd jelentkezhetnek
tanfolyamra. A tanfolyamon el
kel l sajátítani forgalmi ismere-
teket, jelzési ismereteket,
helyismeretet, távközlő- és
biztosítóberendezések
ismeretét és kereskedelmi
tárgyakat is kel l tanulni. A ta-
nítás pénteken és szombaton
van, szombaton elméleti és
gyakorlati oktatás is zajl ik a fi-
ataloknak. A vizsga a már jól
ismert tétel húzásos rend-
szerrel zaj l ik.

Aki sikeres vizsgát tesz, an-
nak kötelező jel leggel kel l ta-
nulószolgálatot végeznie 5
alkalommal. I lyenkor egy idő-
sebb gyermekvasutas figyel i
a munkavégzést és ha kell
akkor segít a tanulónak,
emellett még felnőttek is rájuk
fordítják a figyelmüket. Majd
következik az értékelés, fi-

gyel ik a munká-
hoz való
hozzáállást, de a
magatartás sem
utolsó szempont.

Az ifjú vasuta-
soknak meg kell
tanulniuk önálló-
an dolgozni. E
munkavégzés

során a felelősségtudatuk is
szépen kialakul, hiszen mun-
kájuknak tétje van. Fontos
megjegyezni, hogy elsajátít-
ják azt, hogy hogyan kell
bánni a felnőttekkel és a pénz
kezelésében is jártasságot
szereznek. A gyermekvasuta-
sokat – hogy minél több fel-
adatot meg tudjanak tanulni –
más-más feladatkörbe oszt-
ják be. A gyermekvasút nép-
szerűsége továbbra is
töretlen, ezt jól mutatja, hogy
201 2. június 23-án Hűvösvöl-
gyben több mint 200 gyerme-
ket avattak fel. Erre csak a
már korábban említett 70-es
években volt példa.

Járműállomány (menetrendi):
6 db Mk45 típusú dízelmoz-
dony, 8 db nyitott, ki látó, és 8
db tél i , zárt Ba sorozatú ko-
csi. Emellett még számos
egyéb, különleges jármű is
megtalálható a flottában,
ezek viszont menetrend
szerinti forgalomban nem,
vagy csak nagyon ritkán lát-
hatók.

HLJ, ”SD”

Forrás: wikipedia.org
Képek: gyermekvasut.hu



Értekezés az OMSI 2-ről

Virtuális szerkesztősé-
günkbe ezúttal ketten ér-
keztek, az OMSI világából,
nemeza és pixeL. A téma
az OMSI 2, mert nemrég
felröppent a hír, miszerint
201 3 végén jön az OMSI 2
rengeteg újdonsággal, és
mint szakmabeliek, kíván-
csiak voltunk arra, hogy
nekik mi a meglátásuk az
új programmal kapcsolat-
ban .

Nos, akkor vágjunk is bele ura-
im. Személy szerint én jobbnak
tartottam volna ha folytatják a
programot, és nem új verziót csi-
nálnak, mert ez az a játék, ami-
ből nem kellene több verziót
csinálni, egy kellene, amit javít-
gatnak időnként, eleve már az
úgy hülyén hangzik, hogy OMSI
2.

Nemeza, szerinted?

Nézzük fej lesztői szempontból,
így talán könnyebb megérteni.
Látható volt elég hamar, hogy a
nagy várakozás után, és a ki-
egészítők készülése közben
(mind pályák és tartozékaik,
mind járművek tekintetében) ha-
mar érkeztek az észrevételek,
javaslatok, igények, kritikák a já-

tékkal és lehetőségeivel kapcso-
latban. Például az Ikarus buszok
kapcsán az ajtónkénti leszállás-
jelzést hiányoljuk a tel jességhez.
Pályaépítésnél rengetek észre-
vétel érkezett: pl . stabil itás, me-
netrendszerkesztő. A kiegészítők
készítésénél, i l letve később tele-
pítésénél mindenki találkozhatott
már a Zugriffverletzung kezdetű
hibával. A rutinosabbak elég ha-
mar megtalál ják a log-ot (vbus-
ból is ismerős lehet), de azzal
el lentétben sok esetben semmit
nem érünk vele.

A játék többmagos processzoro-
kat nem kezel igazán jól, lenne
még mit optimalizálni a motorján
is.

A fej lesztők láthatták, hogy van
igény a folytatásra. Tudomásul
kel l venni, hogy ez két ember
üzleti vál lalkozása. I tt minden
szónak van jelentősége. Ketten
lassabban haladnak egy nagy
stúdióhoz képest és még a fóru-
mot is sokáig ők ketten admi-
nisztrálták! De sokkal
gyorsabban, mint az ingyenes
világban a vBus, és ezt meg is
kell fizetni. Mivel üzleti vál lalko-
zás, szeretnének legalább
nullszaldót elérni, de inkább va-
lami nyereségre szert tenni. De
van bőr az arcukon, és szeret-
nének olyan csomagot összeállí-
tani, amiért mindenki úgy

gondolhatja, hogy érdemes fi-
zetni.

Tehát a kérdésekre válaszolva:
mindenképpen kell a következő
verzió, és legfel jebb azon lehet
ötletelni majd utólag, hogy a ko-
rábbiakhoz képest a 2.0 megér-
demelt-e, vagy inkább 1 .5 (vagy
valamilyen más szám 1 és 2 kö-
zött).

Elég hosszan leírtam, hogy miért
nem tökéletes szerintem, i l letve
Marcel és Rüdiger szerint sem.
Tehát igen, lehet tovább fej lesz-
teni. Szerintem a 2-t is lehet
majd.

pixeL, a szó a tied.

Személy szerint nem tartom jó
ötletnek, hogy új játékként jele-
nik meg. Nyilván nem vagyok
egyedül ezzel. Szerintem simán
megjelenhetett volna egy patch-
ként, vagy update-ként. Az sem
igazán tetszik, hogy újra fizetni
kel l érte, de talán jobb lesz a fu-
tása és lesz néhány újdonság is
benne. A tökéletes kifejezést
nem írnám a játékra. Vannak hi-
bái, egyik az, hogy nem hasz-
nálja ki rendesen a processzor
tel jesítményét, így atomerőmű-
vek kellenek ahhoz, hogy nor-
mális grafikával,
akadásmentesen fusson.
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SD:

Nos igen, vannak érvek, és el-
lenérvek, de hát ez így van
rendjén. Ami engem megfogott,
meg úgy gondolom, másokat is,
az a csuklós busz, aminek a
csuklóját eddig még nem látott
részletességgel készítették el.
Tuti , hogy amikor a fórumon
megjelentek a kérdések a leg-
több szavazatot a csuklós busz
megjelenése kapta. Szerintem
ez eléggé gépigényes lesz, bár
ha a program motorján is javíta-
nak, elképzelhető, hogy a tömeg
nem csak a grundorfon fogja
hajtani a csuklós MAN-t.

Nemeza?

Szerintem nagyon jó ötlet és le-
hetőség, hogy mindenkit meg-
kérdeztek / megkértek a
hivatalos fórumon, hogy szedje
össze, milyen fej lesztéseket lát-
na szívesen a következő verzió-
ban. Korrektül le is írták, hogy
miket tesznek bele mindenkép-
pen, és mi az, ami bizonytalan,
vagy most (is) kimarad. Tehát
elég jól lehet tudni, miket fog
biztosan tartalmazni az új verzió,
miket nem, és vannak bizonyta-
lan dolgok, amiben még lehet
reménykedni.

SD:

I lyen lehet például, hogy az idő-
járás dinamikusan változzon a
játék ideje alatt, és az emberek
ennek megfelelően öltöz-
ködjenek. Ezt oldották meg na-
gyon szépen a Bus Simulator
201 2-ben.

pixeL:

Reménykedem, hogy valamivel
jobban fog futni. A csuklót vá-
rom, de hogy őszinte legyek
nem rajongom a csuklósokért.
Viszont a népnek ez nagyon
kedvezően jön. Egy nagyvárosi
szimulátorozó több csuklóst lát,
mint én a vidéki kisvárosomban.
AI javítás is időszerű, balra ka-
nyarodáskor nagyon lomhák.
Igazából ami jobban tetszik az
újítások közül, hogy lesz hideg-
indítás.

SD:

Nos igen, hát ha valamitől az ar-
comról lekapartam a bőrt, az az
AI volt, gyakorlati lag ha nincs
közúti jelzőlámpa, akkor a ked-
vesség egy kereszteződésben
elfelejthető, nem fognak been-
gedni, i l letve ha elindultál , akkor
is van, hogy beléd jön. És per-
sze mindig a te hibád.

Visszatérve arra a bizonyos lis-

tára, lenne-e olyan dolog, ami
nincs rajta, de ti rátennétek? Én,
ahogy azt korábban is mondtam
a dinamikus időjárást tenném rá,
amiből két lehetőség lenne: egy
offl ine, és egy online opció, per-
sze az adott évszaknak megfe-
lelő változásokkal, úgy
gondolom a kettő magáért be-
szél.

Nemeza:

Sajnos a csukló bizonyos szem-
pontból olyan lesz, mint egy ajtó.
Tehát a csuklóba vagy nehéz
lesz állóhelyeket tenni, vagy
nem lesz jó a szimuláció kanya-
rodás közben. Ezen azért még
gyúrnék / gyúrtam volna.
Trol ibusz sem lesz, szerintem
megvalósítható lenne, bár ők
látnak bele igazán abba, mit
mekkora ráfordítással tudnak
elkészíteni. Főleg 201 3. 4. ne-
gyedévére (október-december).
I l letve zavar, hogy továbbra is
nagyon Berl in központúak.
Például nem lesz négyajtós
MAN NG és 3 ajtós NL, pedig
szerintem „igény az vóna rá”.
Tudnám még sorolni, de akkor
tovább kéne tolni a kiadást, amit
senki sem szeretne. Legfel jebb
lesz OMSI 3 is.

SD:

pixeL, neked van ilyen kíván-
ságlistád?



pixeL:

Bicikl isek, motorosok, szabályta-
lan közlekedők. Nehéz őket
megvalósítani, de reálisabb len-
ne a szimulátor.

SD:

Végszóként pedig az a kérdé-
sem, hogy mit gondoltok, rá tud-
e kontrázni az új verzió az OMSI
1 -re? Mert én úgy gondolom,
hogy simán, hiszen a tökéletes-
séget tovább fej lesztik, és csak
hogy egy húzótényezőt mond-
jak, ugye a csuklós. De persze
több is van, i lyenek a nem csak
úgy megjelenő, hanem a megál-
lókba besétáló utasok, vagy a
gyerekek, idősek, persze ez
csak új modelleket jelent, mást
nem.

Nemeza:

Szerintem sokan így vagy úgy
beszerzik. Ha nem kérnek el to-
vábbra sem túl nagy összeget,
én mindnképpen érdemesnek
tartom, hogy pénzzel is el ismer-
jem Marcel és Rüdiger munká-
ját. Hátha így lesz OMSI 2.5
vagy 3, amiben lesz például trol i ,
meg minden más apróság, ami
kimaradt.

SD:

És a legvégére Te maradtál pi-
xeL, utolsóként szólal j meg még
utol jára Te is. : )

pixeL:

Sokan nem fogják díjazni, hogy
pénzért lesz, de én úgy gondo-
lom, hogy több ember fogja sze-
retni. Lesz csuklós, nagyobb
Berl in pálya. Állítólag javítanak a
Map-Editoron, így talán többen
fognak pályát építeni, valamint
sok csuklós is meg fog jelenni.
Eddig is lehetett 3D render ké-
peket látni, szinte csak konvertá-
lásra várnak.

SD:

Én akkor ezzel zárnám a beszél-
getést és egyúttal meg is köszö-
nöm, hogy eljöttetek, és
vállaltátok. Nemeza és pixeL volt
a vendégünk, az OMSI hazai két
meghatározó alakját hal lottuk.

”SD”

Értekezés az OMSI 2-ről
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A budapesti HÉV

Az elsők
Első HÉV vonalak kimondottan nincsenek, hi-
szen akkor már nagyrészt megvolt a hálózat
nyomokban, több szakaszban, már ami maradt
belőle. Időben a második vi lágháború után va-

gyunk, lázasan újít-
ják fel a vonalakat,
elsősorban a teher-
forgalom számára,
így ekkor ezek még
nem nevezhetőek
HÉV vonalaknak,

ahol utasokat szállítanak. 1 945. februárjában
már újból gőzös HÉV-ek közlekedtek, először
Filatorigát és Szentendre között. Ez a második
első igazán tényleges HÉV, bár az akkori for-
mája még tényleg nem emlékeztet a mai, jól is-
mert HÉV-re. A tényleges első HÉV
rendeltetésű vonal már 1 887-től szolgálta a
köznépet Közvágóhíd és Soroksár között. Majd
év végéig a többi újonnan fel javított, összekö-
tött vonalon is beindult a forgalom, mint a Keleti
pu. – Cinkota, i l letve Budafokon is üzemelt egy.

Nagyban
1 949-től elkezdődött az akkor divatnak számító
56-szor átnevezzük, szétdaraboljuk, összevon-
juk játék, így lett a HÉV-nek egységes neve
FHHÉV (Fővárosi Helyiérdekű Vasút). A cég
egy vonallal hozható összefüggés-
be, az pedig a Csepel-Bor-

áros
téri

vonal,
ami egyetlen

célt szolgált: a dolgozókat
bevinni a csepeli vasműbe, a lehe-
tő legegyszerűbben. Szóval gondolhatjuk, ha
csak a dolgozók miatt építettek egy újabb vona-
lat, akkor vajon ők mennyien lehettek. A vona-
lon M VI I I típusú már árammal működő kocsik
közlekedtek volna, ám végül azok a gödöllői
vonalra kerültek. A vonalat bővíteni akarták a

Kálvin térig, ám erre már nem került sor, így a
mai napig ez a vonal a legrövidebb HÉV egész
Budapesten.

Érdekesség, hogy történt egy baleset, amikor
egy elszabadult szerelvény belerohant a Bor-
áros téri felvétel i épületbe, a baleset 1 8 ember-
életet követelt.

Később a cég átkerült a MÁV Budapesti Elővá-
rosi vasút csoportjához, lévén, hogy javarészt
még mindig nagymennyiségben folyt rajta te-

herszállítás. 1 952-ben újabb baleset történt,
ami 26 ember halálát okozta, egy favázas HÉV
szerelvény belerohant egy személyvonatba egy
rossz irányba állított váltó miatt.

A járműpark akkoriban 1 4 1 952/53-as gyártású
M VII I motorkocsikból ál lt, i l letve 51 újszerű P
XV típusú pótkocsikból. A cég később annyira
belelendült a vásárlásba, hogy mindent megvá-
sárolt, legyen az vil lamos, mozdony, vagy bár-
mi, akár egy vil lanymotor is, így a motorkocsik
száma a kezdeti 1 4-ről idővel 26-ra emelkedett,
ugyanis 1 2 pótkocsit átalakítottak motorkocsi-
vá.

HÉV
1 958-ban újból megalakult az önálló HÉV, ami
magába foglalta a dél-budai vonalakat, de a
pestieket már nem. Ez 5 évig tartott, amikor,



A budapesti HÉV

hogy – hogy nem újból széttagolták és a török-
bálinti , nagytétényi sínek ismét az akkor már
régóta működő FVV-hez kerültek. Természete-

sen akkor, 1 963-ban már vil lamosvonalként
használták őket és mivel az FVV-nek vil lamosai
voltak, ezért azok is közlekedtek rajta.

A nagy pil lanat 1 962-ban jött el, amikor a mér-
nökök egy háromrészes, M IX típusú
motorkocsikból és köztük P XXV típusú
pótkocsiból ál ló szerelvény tervét mutatták be.
A próbák sikeresek voltak, így 1 964-ben elkez-
dődött a sorozatgyártásuk, és 2 év alatt 53 mo-
torkocsi, és 27 pótkocsi készült el.

1 970 –
Amikor megalakult a BKV természetesen a bu-
szokhoz, a metróhoz hasonlóan a HÉV is a ré-
sze lett, és amikor a 2-es metrót átadták
1 970-ben, a gödöllői vonal Baross téri végállo-
mását visszavitték az Örs vezér térre, ahol a
metró vágányai véget értek.

1 981 -ben összevonták a HÉV-et és a metrót a
cégen belül, új nevük Gyorsvasúti Üzemigaz-
gatóság lett. A történelemben még egyszer ke-
reszteződött a metró és a HÉV története,
amikor 1 972-ben kibővítették a 2-es metrót a
Déli pályaudvarig, a szentendrei vonalat meg-
hosszabbították befelé, a Batthyány térig. Addig
azonban a Bem térig közlekedett.

A ma ismert hálózat 1 976-ban alakult ki, azóta
csak az itt-ott végzett korszerűsítések kapcsán
tér el az 1 976-os állapotoktól. A koronája az
egésznek az volt, amikor Tököl-Ráckevei sza-
kaszt is vi l lamosították, ezzel alakult ki a mai
HÉV.

Természetesen a kocsik életét megkeserítette
az idő vasfoga és a „nemrég” gyártott M IX
szerelvényeket is cserélni kel lett. A csere ismé-
telten a keletnémetektől jött, MX és MXA válto-
zatok formájában 1 971 -ben. 9 évre rá a flotta
majdnem a 300-at súrolta, ezzel végre le tudták
cserélni az addig elég színesnek mondható jár-
műállomány tel jes egészét.

Ezzel szemben a teherfuvarozás a HÉV-en be-
lül tel jesen megszűnt, a HÉV 1 980-tól már ki-
zárólag személyszállítással foglalkozik.

Azóta mérföldkőnek számító változás nem tör-
tént a HÉV történelemben, a ráckevei vonal új
kocsiszínt kapott, a szentendrei pedig pályare-
konstrukciót.

Érdekesség, hogy járműfelújítás ebben az egy
üzemegységben nem történt olyan mértékben,
mint a többiben. Nézzük a buszokat:
megjelentek az Ezüstnyilak vagy a 7-1 73-as
buszok, trol iknál a 400-asokat újították fel, míg
a metrónál ott vannak a Barbie metrók (Ev/A), a
fogaskerekűnél is vannak felújított szerelvé-
nyek és a vil lamosoknál is találhatunk ilyene-
ket. Egyedül a HÉV maradt ki ebből a nagy
felújítósdiból, de talán azért, mert nem is volt rá
szükség.

”SD”

Forrás: Közlekedik a Főváros
Képek: vi l lamosok.hu; wikipedia.org
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A 2-es metróvonal
MSTS-ben
A pályaépítés kezdete

Dani, a készítő 2008-ban döntötte el, hogy megépíti
MSTS-hez a 2-es metró pályáját. Hogy miért erre a
vonalra esett a választás? Dani nap mint nap utazik
a vonalon és így szinte úgy ismeri mint a tenyerét. A
projekt kezdetéről, jelenéről valamint a jövőjéről is
írunk e cikkben.

Lássuk először a múltat, hogyan indult útnak a
pályaépítés. Amint már említettük, 2008-ban vette
kezdetét e projekt. Mint az köztudott, MSTS-es
pályaépítők körében e program nagyon macerás,
sok baja van, így a precíz, pontos építés is igen
nehezékes. Bár az alapprogram kicsivel több mint
egy évtizedes (11 éves), ennek ellenére igen
népszerű még mindig. Mivel már orosz metrókocsik
léteztek így azokat már csak magyarra kellett
festeni. Első körben a felszíni szakasz épült meg,
majd következett az alagút objektumainak
megépítése és pályába il lesztése. Ez sok fejtörést
okozott a pályakészítőnek.

Fontos megjegyezni, hogy a pálya elsődlegesen
hobbiból épült, i l letve épül jelenleg is. Ez
magyarázza, hogy miért halad lassan a pálya
építése. A készítő később gondolta úgy, hogy
megosztja a munkáját a nyilvánossággal. Ehhez az
első lépés egy honlap készítése volt, ahonnan majd
letölthetjük a pályát és további információkat
tudhatunk meg róla.

Dani az építés során kapott segítséget is. Ennek
köszönhetően lettek átfestve az orosz kocsik
magyarra, valamint így vált lehetővé az, hogy az
ajtókat nyitni és zárni lehet mind a két oldalon. A
munka oroszlán részét így is Dani végzi, mert az
egyedi modellek és a pálya készítése valamint még
egyéb segédprogramok írása is az ő feladata.
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A pályaépítés jelene

A 2-es metró pályán már a tel jes sínhálózat megépült,
az alagút a Deák térig van kész, itt lehetőség nyíl ik a
visszafordulásra. Az állomások csak a Keleti
pályaudvarig vannak kiépítve. Jelenleg két nagy
csoportra oszl ik a problémák sora. Az első a jelzők, a
második pedig TS sajátos hibáinak kiküszöbölése.

Beszéljünk pár szót a jelzőkről. A jelzők már kezdenek
egyre jobban hasonlítani az igaziak működésére, de
azért sajnos még van jócskán velük probléma.
A jelzőket át kel l hangolni, hogy ne nagyvasúti
jelzőként működjenek, hanem inkább a metróüzemre
legyenek optimalizálva. Daninak sikerült működésre
bírni a zöld-sárga jelzésképet, de még a vágányút
foglaltságát mutató jelzés működését nem tudta
megoldani. A pályán jelenleg még gondot okoznak a
váltók, mert nem működnek helyesen. A TS-hez kiváló
feladatokat lehet készíteni. Az útvonalak beállítása
Dani szerint csak feladatos módban működik jól ,
felfedező módban nem állnak be a váltók rendesen,
pedig a készítő beállította őket. E problémát is a
megoldásra váró feladatok közé sorol ja Dani, de
reményei szerint egyszer csak meg tudja oldani.

A másik dolog inkább hiba, mint probléma. Ez a hiba
az MSTS egyik sajátossága. MSTS-ben a földalatti
vi lág is vi lágos, ha a pályán nappali időpontban
vezetünk. Pedig egy metrónál a sötétség jel lemző az
alagutakban, nem a világos. Bár a sok próbálkozás
ellenére is csak egy megoldás van jelenleg: éj jel i
közlekedés, ezáltal az alagút is sötét, az ál lomások ki
vannak világítva, így ez annyira nem il lúzióromboló.

Ha sötétben szeretnénk vonatozni, akkor kétszer kell
a pályát betöltetni. Először az Örs vezér terétől a
Puskás Ferenc Stadionig nappal, majd kilépés után új
feladat betöltéssel a Puskás Ferenc Stadiontól a Deák
térig egy éjjel i időpontban célszerű további vinni a
pályát. Habár ez a megoldás időigényes a betöltések
miatt, de ha el akarjuk kerülni azt, hogy alagúti rész is
nappali fényben tündököljön jelenleg csak e lehetőség
marad. Akit zavar, hogy „sokszor” kel l betölteni a
pályát, az egyszerűen egy betöltéssel is vezethet a
Deák térig, csak számítson az előbb említett
hiányosságra, ami val l juk be, eléggé zavaró
hatást kelt.

1 2 SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/3
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Eddig hibákról és hiányosságokról olvashattunk, de
Dani kompenzálta ezeket a dolgokat pár ajándékkal.
Egy saját tervezésű programban különböző hangok
kelnek életre. A program az egyes állomásokat,
különböző bemondásokat, például a jegyellenőrzésről
szólót be tudja mondatni, a kompresszor ki- és
bekapcsolását is szimulálni tudjuk. Sok játékos
számára külön érdekesség lehet a rádió-
kommunikáció, ez szintén egyedi tervezésű, a hangok
kivételével.

A pályaépítés jövője

Hogy mit tartogat a jövő a pálya számára? Dani
beismerése szerint ez jó kérdés. Annyi biztos, hogy
szeretné a tel jes alagúthálózatot megépíteni egészen
a Déli pályaudvarig. Ez szintén sok munka lesz. Amint
ezek a munkálatok elkészültek, akkor az állomások és
a feladatok elkészítése lesz a fő irányvonal.

Ahogy már említettük, sok tulajdonságot lehet
beállítani a küldetésekhez, így akár egy tel jes kört is le
lehetne szimulálni hiánytalan vonatforgalommal.

Időközben a 2-es metró vonalán számos újítás történt.
A bemondási hangokat is tel jesen lecserélték a
vonalon, így ezeket a pályában is frissíteni kel l . Aztán
nagy újdonság, hogy szeptember óta már
menetrendszerűen közlekedik az Alstom
metrószerelvény. Jelenleg a szimulátorhoz csak egy
Siemens M1 -es típus van átfestve Alstom metróra.
A metrókocsin még van bőven fej leszteni való, de mire
lecserélődnek az orosz szerelvények addigra már
remélhetőleg a szimulátorbéli változat is sokat fog
frissülni. A határ a csil lagos ég, nagyon sok mindent
hozzá lehet tenni a pályához, a többi idő és
lelkesedés kérdése.

Hogy a jövőben milyen ütemben fog haladni a
pályaépítés az több tényező függvénye. Dani most
egyetemi tanulmányokat folytat, ami sok energiát köt
le, így kevés idő marad a pályaépítésre. Valószínűleg
később sem lesz más a helyzet, így nem várható a
pályaépítés különösebb felgyorsulása. Ebből
kifolyólag a befejezés időpontja ismeretlen,
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remélhetőleg nem fog megfenekleni a projekt,
bár sajnos ez sem kizárt. Akinek felkeltette
érdeklődését a pálya, az látogasson el a
www.dbpm2.try.hu oldalra, ahol az összes
letöltést megtalálhatja.

A cikk egy Kassai Dániel lel folytatott beszélgetés
alapján készült.

HLJ
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2. r
ész

Magyarok az élen!

Természetesen – mint min-
denben akkoriban – nem
nagy számban, de Magyaror-
szágon is el indult a vasútmo-
dell gyártás a Fuggerth
cégnél. A cég magyar moz-
donygyártással, kocsi- és jel-
zőgyártással foglalkozik.
Megtalálhatóak a palettáju-
kon a legjelentősebb magyar
mozdonyok, a V43-as és az
M41 -es, emellett nagy

mennyiségben adtak ki ma-
gyar vonatkozású személyko-
csikat. A Csörgő modell je
1 989-ben jelent meg, akkor
még kétmotoros változatban,
a Szil ié 2001 -ben. Az idők fo-
lyamán a modellek több mó-
dosításon estek át, javult a
minőség és a modellek futása
is. Rövid ideig Piko U profi lú
síneket is gyártottak, manap-
ság viszont csak a mozdo-
nyok, kocsik és jelzők
maradtak.
A másik nagy magyar a Deák

modellsport, akik szintén
gyártanak V43-as és M41 -es

modelleket, de emellett
még sok minden mást
is, mint például Bobót,
Púpust, vagy épp V40-
es Kandót. Amíg a Fug-
gerthnél a klasszik Szi-
l iket lehet csak kapni,
és a durván 1 5 év alatt
nem történt semmilyen
monumentál is előrelépés, ad-
dig a Deák modellsport erő-
tel jesen fej lődött és mára, ha
jóval drágábban is, de megta-
lálható a termékpalettájukon
a 2000-es vagy 3000-es Szil i
is, amellett a rengeteg moz-
dony és kocsi mellett, amit
forgalmaznak.

A minőség koronázatlan
királya

A címet egyértelműen a Roco
kapja. Az osztrák gyár termé-
kei egyértelműen a legjob-

bak, és azokat csak a
haladóknak ajánl ják. A cég
idővel special izálódott. Ez a
Roco esetében a haladókat
jelentette, ugyanis nincs még
egy olyan gyár, amelyik olyan
szépen, fi l igrán módon tudna
gőzőst vagy vil lanymozdony
vonószerkezetet gyártani,
mint ők. Természetesen a mi-
nőségnek ára van, míg egy
Piko Taurus körülbelül
húszezer forintba kerül, addig
ugyanaz Rocoéknál akár
ötvenezret is kóstálhat, de a
jóval magasabb összegért
magasabb szintű kidolgozott-
ságot kap a kedves vevő.

Kiegészítő? Akkor
Noch!

A céget 1 911 -ben Oswald
Noch alapította meg, mint
szerelőműhely, majd hamar
profi lt váltott és elkezdett
Märkl in termékeket forgal-

A vasútmodellezés
történelme
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mazni. 1 935-ben a cég
kezdett növekedni és STILL
modellházakat is forgalmazott
a boltjában, majd 1 940-45 kö-
zött a háború miatt a gyártás
szünetelt, utána viszont már
dekorációs elemekkel tért
vissza a modellezés világába.

Hátterek, autók, alagutak, fák
voltak a kezdeti, már saját
gyártású termékek. Közben a
STILL céget az NDK megszo-
rongatta, majdnem meg is
szűnt, de pár évet még
működött, aztán végül 1 978-
ban tel jesen megszűnt.
Eközben a Noch 1 963/64-ben
bemutatta a forradalminak
számító statikus fűszőnyege-
ket (nagy krepp papírra szá-
lanként függőlegesen
ráállított, ráragasztott az év-
szaknak megfelelően külön-
böző színű műanyag
fűszálak). 1 966-ban már a
fröccsöntött fákat is bemutat-
ták, ezek jóval tartósabbak,
mint az előző modellek, és

nem annyira sérülékenyek. A
fej lesztés persze ezután sem
maradt abba, 1 982-ben be-

mutattak egy új technológiá-
nak köszönhetően igen
élethű alagútportálokat és fa-
lakat, amik olcsón előál lítha-
tóak, de mégis rendkívül
tartósak.

2005-re a terméklistán meg-
számlálha-
tatlan ember,
utas, jármű,
fa, fű, bokor,
fal, óra, vas-
úti jelzőtáb-
la, közúti
eszköz állt a
modellezők
rendelkezé-
sére elérhe-
tő áron.
Ebben az

évben mutatták be az otthoni
elektrosztatikus fűszóró rend-
szert, ami lehetővé teszi,
hogy a modellezők otthon az
ő igényüknek megfelelően
fúj ják tel i az asztalukat a füg-
gőlegesen álló
fűszálakkal.
Ez különösen
hegyeknél jö-
het jól , ahol a
krepp papíros
fűszőnyeget
elég nehéz
szépen elren-
dezni. 2009-
ben új csarnok
épült, ezzel a
gyártás a dup-
lájára nőtt és
elérték, hogy ha dekorációs
elem kell , egyértelmű, hogy
mindenki a Noch-ot választja.

Manapság elmondhatjuk,
hogy aki modellezni szeretne
Magyarországon, az nincs el-

veszve. A neten mil l ió magyar
leírás található kezdőknek,
ezen felül több könyv is meg-
jelent a témában, és több
klub, szervezet is alakult e té-
ma köré, ahol közös terep-
asztal építés is folyik.

Emellett ma több fórum is
van, ahol ötleteket, tanácso-
kat lehet kapni, és világvi-
szonylatban nézve ezen a
téren egyáltalán nem állunk
rossz helyen. Tény, hogy az
itteni gyártók csak magyaror-
szági forgalmazókig jutottak
el, de ez csak azért fordulhat
elő, mert az itt használt jár-
művek olyan különlegesek,
hogy máshol soha nem is fu-
tottak!

”SD”

Forrás: fuggerth.hu,
deakmodellsport.hu,
noch.de

Képek: fuggerth.hu,
deakmodellsport.hu,
noch.de, roco.cc
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