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Ehavi számunkban ismét színes témá-
kat dobunk fel, mint ahogy azt már meg-
szokhattátok.

De előtte néhány mondatban másról is.
Közeledik az év vége, bő 2 hónap múlva
elkezdődik a 201 4, amire persze mi is új-
donságokkal készülünk. Erről viszont bő-
vebben majd a januári számban.

Ami előtte lesz még, és talán az év
utolsó nagy dobása lesz, az OMSI2 érke-
zése, aminek részletes exlúzív írása ná-
lunk is várható, a tervek szerint a
novemberi, vagy decemberi számban.

Tovább nem is szaporítom a szót,
kezdjünk bele a szürke októberbe, és
nézzük mivel készülünk.

Megismerkedünk a LÁEV-el, cikksoro-
zatunk első részében a valós hálózatot
mutatjuk be, míg a második, egyben záró
cikkünkben az MSTS-hez készült verzió-
val fogunk foglalkozni. Majd ismét két
OMSI addonról számolunk be a Hamburg
kieg, és az MB O305 képében.

Utána tovább haladva a busz vonalon a
MAN cikk sorozatunk 3. részében ezúttal
a buszokra térünk ki.

Őket követi a budapesti pályaudvarok-
kal foglalkozó írásunk, végül pedig a
Shinkansen-express második és egyben
befejező részével zárjuk októberi szá-
munkat.

Kellemes olvasást!
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HÍREINK

Hosszú idő után végre frissült az OpenBVE. Az
új verzió száma 1 .4.3, és habár az újdonság
"csak" hibajavításokat tartalmaz, lehet, hogy ez
mégis egy új kezdet a szoftver életében.
(bveklub.hu)

A kamionok szerelmesei egy addonnal
gazdagodtak, az ETS2-höz készült Euro Truck
Simulator 2: Going East! nevű addonban a
világtérkép lett kibővítve néhány hiányzó
várossal, köztük Budapestel is. A kiegészítőről
hamarosan mi is beszámolunk.
(eurotrucksimulator2.com)

Az OMSI rajongói ebben a hónapban egy C56-
os Ikarusszal gazdagodtak, és habár a
járművel kezdetben voltak hibák, a készítők
ezeket már javították, így egy tel jesen korrekt
gépet vezethetünk otthon.
(omsihu2.wordpress.com)

Megjelent a Train SImulator 201 4. Már
hozzászokhattunk, hogy a Railsimulator.com
minden évben kiadja a továbbfej lesztett
vonatszimulátorát. Nos a legújabb része sem
múlta alul az előzőt.
(railsimulator.com)
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AAzz MMSSTTSS--hheezz kkéésszzüü ll tt LLÁ-Á-
EEVV ppáállyyaa aa kkiissvvaassúúttii ppá-á-
llyyáákk „„AAll fföölldd jj ee”” .. EEzztt ssookk
mmiinnddeennrree lleehheett éérrtteenn ii ,, ddee
lleeggffőőkkéépppp aa vvoonnaallhháállóózza-a-
ttáárraa,, ééss aannnnaakk hhoosssszzáárraa..
MMii mmoosstt eezzzzeell aa kkiieeggéésszzí-í-
ttőővveell ,, ééss aannnnaakk eerreeddeettii jj é-é-
vveell ffoogguunnkk ffoogg llaallkkoozznn ii kkéétt
rréésszzrree bboonnttvvaa..

CCssuuppáánn aa rreenndd kkeeddvvéééérrtt
eellőősszzöörr tteekkiinnttssüükk áátt aazz
eerreeddeettii hháállóózzaatt kkiiaallaakkuu llá-á-
ssáátt..
11 992200.. ffeebbrruuáárr 44--éénn kkeez-z-

ddőődd iikk aazz ééppííttkkeezzééss,, aa

SStteerrnn tteessttvvéérreekk tteerrvveezzééssé-é-
nneekk hháállaa.. CCssuuppáánn éérrddeekkees-s-
sséégg aa 3388..33 eezzrreelléékkeess
lleeggnnaaggyyoobbbb eemmeellkkeeddőő,, ii l-l-
ll eettvvee aazz 5500 mméétteerreess lleeggkki-i-
sseebbbb íívvssuuggáárr..
BBőő 99 hhóónnaapp aallaatttt aazz

ééppííttkkeezzééss bbeeffeejj eezzőőddöötttt,,
ddeecceemmbbeerr 3300--áánn mműűttaan-n-
rreennddőőrrii bbeejj áárráássaa iiss mmeeg-g-
ttöörrttéénntt.. AA kköövveettkkeezzőő
éévveekkbbeenn mmeeggééppüü ll tt nnééhháánnyy
sszzáárrnnyyvvoonnaall ii ss ,, mmaajjdd 11 992244--
bbeenn LLii ll ll aaffüürreedd--FFáásskkeerrtt kkö-ö-
zzöötttt kkoorrll ááttooll tt sszzeemmééllyyii ffoor-r-
ggaalloommmmaall bbeeiinndduu ll aa LLÁÁEEVV
((üünnnneeppnnaappookkoonn ,, ééss nnyyá-á-
rroonn sszzeerrddáánn ,, ééss vvaassáárrnnaapp)) ..

Kisvasutak királya: LÁEV
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Szintén érdekesség, hogy a
LÁEV rövidítést 1 929-ben
kapta meg, addig csak a rö-
vidítés nélkül i neve létezett.
Ebben az időben épült a Pa-
lotaszálló, aminek hála az
utazási igény, olyan mint tu-
risztika megnőtt, ezáltal elő-
ször csak kettő, majd később
több személyszállító kocsi
beszerzése mellett döntöttek.
Az új járműveket a Ganz és
Társa Danubius Rt-től, i l letve
az Orenstein&Koppel Magyar
Rt-től rendelték meg. Ekkor
kerültek forgalomba az Ab
amot-ok is.

1 -2 hónapra rá már júl ius
végén menetrend szerint köz-

lekedtek az új jövevé-
nyek az utasok nagy
megelégedésére.

1 930 őszén nyitotta meg
kapuit a Palotaszálló, vagyis
ami fogadhatta az akkori tu-
ristát, korszerű kisvasúton tu-
dott odautazni, ahol egy
tel jesen új szál lóban tölthetett
el akár több éjszakát is a ter-
mészet lágy ölén.
1 935-ben a két Ab amot-on
főjavitást végeztek el.
1 939-ben a flotta alulról kezdi
kapargatni a 1 00 darabos
flotta létszámot, és a későbbi
években 1 942-ben még két
gőzmozdony érkezett. Előtte
viszont, 1 940-ben Mk-48 –as
dízelhidraul ikus mozdonyok
is érkeztek a telepre.

1 941 -ben a hatóságnak a
pálya állapota, és a rajta köz-
lekedő állományé megfelelő,
és újabb 1 0 évre kapják meg

a működési enge-
délyt.

Ebbe szólt bele a I I . vi lághá-
ború, bár csak kevesebb,
mint 1 hónapot szerencsére,
de ki kel lett hagyniuk, mivel
Miskolcra tűzifát, és szenet
szállítottak.

1 948-49 között a két Ab
amot átment az akkor még
Úttörővasútnak nevezett ma
már Gyermekvasúthoz, ahol
fővizsgáztatták, és
újrafényezték
őket.

Kisvasutak királya: LÁEV

5SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/1 0



1 972-ben a gőzvontatás
megszűnt, egyetlen gőzös
marad, ami kiállított moz-
dony lesz. 6 évre rá 4.5 km-
es szakaszt visszaszednek
a fővonalból, városrendezé-
si, és útépítési okokból.
Ugye érezzük, hogy ebben
az időben valami „eltörött”,
és innentől már csak lefelé
vezet az út, a LÁEV pályája
fénypontján túlesett.
1 982-ben a 2-es Ab amot

védettséget kap a Közleke-
dési Múzeumtól, utolsó
munkanapját már egyedül
éli meg, mert a társát két
évvel ezelőtt selejtezték, és
szétbontották.
1 990-ben a Gyermekvas-

út és a LÁEV között megkö-
töttek egy járműcsere
szerződést, amiben a 2-es
Ab amot-ot, és a még ott
közlekedő mellékkocsikat
átszállítják Hűvösvölgybe.
Cserébe a MÁV átad 5 da-
rab „debreceni” típusú ko-
csit.
Az 1 972-ben kiállított kis-

gőzös ’96-ban Szlovákiába
került felújítás miatt, ami
kettő éven keresztül zajlott,
majd újjászületve tért

vissza. Szintén ebben az
évben, 1 998-ban 50 éves a
LÁEV, ennek megfelelően
felújít egy személykocsit,
és annak fényezése már a
jól megszokott püspöklila-
krém kombó.
2003-ban Mikulás vonat

indult, ami hatalmas sikert
arat, majd 2004-ben sorke-
rül az első tehervonat fotó-
zásra is. Az év végén,
decemberben 50 éves a
447,401 -es gőzös.
A következő részben rá-

térünk a LÁEV MSTS-ben
való megjelenésére, úgy-
hogy kitartás, mert 1 hónap
múlva folytatjuk!

”SD”

Kisvasutak királya: LÁEV

Forrás: laev.hu

Képek: laev.hu
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Hamburg Day&Nigh -
MB O305

Az idei nyár az OMSI számára
sikeres volt.
Tömérdek kiegészítő látott
napvilágot, amiből persze né-
hány fizetős lett.
Most újabb kettő, ilyen kiegé-
szítőt mutatunk be, előbb a
Hamburg Addont, majd utána
az MB O305-ös buszt, aminek
különlegessége, hogy itt a

busz lesz a főszerepben, nem
pedig egy pálya.

HHAAMMBBUURRGG DDAAYY&&NNIIGGHHTT

Addon
Ebben az Addonban, mint ahogy
azt a címe is mondja Hamburg-
ban tudunk buszt vezetni, rá-
adásul mindjárt két viszonylaton.
Ez a cikk most kihagyja a sablo-
nos „i lyen-olyan nevezetesség is
bekerült a pályába” részeket,
mert ez minket nem fog most
érdekelni, meg különben is, má-
sok már elmondták helyettünk.

A kiegészítő ára borsos, (kb
7000.- a dobozos, 5000.- a le-
töltős), de ha azt nézzük, hogy
hasonló árban van a Wien ki-
egészítő, és az ettől jóval kisebb
pályát takar, akkor inkább ezt
érdemes megvenni.

Elmondható, hogy a kieg
mindenhol maximálisan ki van
dolgozva, az egyedi objektumok
(az emberek kivételével) tolon-
ganak, új autó modellek, új há-
zak, még a jelzőlámpák, és
táblák is újak benne.

Az AI itt azt kel l , hogy mond-
jam, egész jó lett, eddig talán
kétszer fordult elő, hogy hülye-
séget, szabálytalanságot csinált
volna, nagyon jól be lett ál lítva.

A készítők a gyengébb gé-
pekkel rendelkezőket sem felej-
tették el, (bár az 1 .4-es path is
rásegít erre) így a terjedelmes
addon sehol sem akad. Ez még
részben azért is van, mert csak
a közvetlen környezet van kidol-
gozva. Igazából csak a szoká-
sos, egyszer-egyszer 1 -1
másodpercre akad meg a játék.
Ami külön öröm, hogy az embe-
rek által forgalmasabb helyeken
a mukik 2D-s papírvékony fix
objektumok lettek, és ott csak
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minimális a 3D-s mozgó embe-
rek száma. Számomra ez egy
elég jó, és ugyanakkor nem za-
varó megoldás, hisz i lyen he-
lyekből 2-3 van, és ott sem
tartózkodunk fél percnél többet.
Emellett közelebbről megnézve
az épület, autó és busz objektu-

mok kidolgozása sem tér el
nagyon a gyári Spandau

pályán találhatóktól,
mégis amivel

rész-

letesebbnek tűnnek, azok ma-
guk a textek, amiken elég sok
effekt is található.

Persze a pályához kapunk
két buszt is, ami szintúgy maxi-
málisan ki van dolgozva, sőt
azok még hibákat is generálnak,
ami szintén kuriózum az OMSI-
ban. De mielőtt a buszokra ke-
rülne a sor nézzük meg előtte a
két viszonylatot!

Pálya
Mint ahogy előbb említettem a
pálya 2 viszonylatot tartalmaz.

Az egyik a 1 09-es, ami minden
nap jár, a másik a 688-as, ami
csak hétvégeken, és akkor is
csak este. Mindkét vonal a bel-
városban közlekedik, így nem
éppen olyan „városkép” fogad
minket, mint az eddigi fiktív pá-
lyákban. Felejtsük el a széles
utakat, a gyér forgalmat, itt be-
kerülünk a mélyvízbe. Szűk ut-
cák, kanyarok,
kereszteződések, és busz-
sávok. Tehát ezen
a pályán na-
gyon

Hamburg Day&Night - MBO305
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oda kell figyelni, mert a forgalom
tényleg 8 irányban zajl ik,
méghozzá egyszerre. Egyik pil-
lanatban legbelül megyünk a
buszsávban, a másikban 2 lám-
pán át már a szélső sávban, és
készülünk beállni a megállóba.
Tehát a pálya komoly figyelmet
igényel.

A 1 09-es viszonylat kb. 40
perces, és 23 megállós. Ezalatt
persze egy rakás nevezetesség
előtt/mellett megyünk el. A vo-
nalnak a Hauptbahnhof és U
Alsterdolf a két végállomása,
vagyis egy pályaudvart köt
össze egy metróállomással. A
vonalvezetés változatos, elég
sokszor kell kanyarodni, nem az
a 80% egyenes 20% kanyar tí-
pus, ahogy azt eddig megszok-
hattuk.

A 688-as Rathausmarkt és
BF. Altona között jár, mint azt
előbb említettük hétvégéken,
este van az ő ideje, máskor nem
közlekedik. Ez egy negyed órás
út, bár simán lehet 20 percest is
csinálni belőle, ha nem sietünk.
Márpedig ajánlatos nem sietni,
mert a pálya egyszerűen zseni-
ál is. A vonalvezetése kicsit egy-
szerűbb, ám a látvány itt több a
1 09-nél. Annál is inkább, mivel
egy részen nem arra jövünk
vissza, amerről jöttünk, hanem
másik úton. Érdekesség, hogy a
1 09-es a HHA-hoz tartozik, míg
a 688-as a PVG-hez.

Busz
Ami a buszokat i l leti kapunk a
pályához, egy tel jesen egyedi
járművet, Hamburg citybus né-
ven. Amit lehetett szerintem a
készítők leanimáltak, kezdve az
átlagos ablak kinyitástól a le-
szál lás jelző gombon át a vész-
nyitóig, mindent. Megkockázta-
tom, hogy hozzávetőlegesen
mindent belevéve körülbelül 1 00
animáció lehet a buszon. Ebbe

minden benne van, az összes
ablaktól kezdve, a kerék forgá-
sáig bezárólag. Persze ez csak
saját vélemény.

Az egyik kicsit régebbi, ez
való a HHA-hoz, a másik az
újabb pedig a PVG-hez. A cég-
jelölős mellesleg a buszok ne-
veiben is benne van.

Lássuk, mit tudnak a jószá-
gok: mindegyik 1 2 méter
hosszú, 2.5 méter széles, és 2.9
méter magas. Teljesen ala-
csonypadlósok, 2 darab két-
szárnyú befelé nyíló ajtóval
rendelkeznek. Összesen 1 00
utast tud elszál lítani, ebből 40
tud leülni, a többi ál lni kénysze-
rül. Ja, és 1 fő mozgáskorláto-
zott személy is utazhat a
második ajtóval szemben.

A HHA-s változatban 5 se-
bességes automata váltó van,
míg a másikban 4 sebességes.
Motorjuk 2200 rpm-et tud. Klíma
egyikben sincs, így nyáron ma-
rad a nyitott ablak. Tegyük hoz-
zá, hogy azért 2000 előtti
buszokról van szó.

A járművek nagyon jól vezet-
hetőek, fordulékonyak, viszont
amikor tömegnyomor van a bu-
szon, akkor azért eléggé meg-
szenvednek, hogy elindul janak.

A jószágokhoz egyedi utastá-
jékoztató rendszer is tartozik,
aminek megtanulására szükség
van, hisz addig a kijelzőt sem
fogjuk tudni beállítani. Kapunk
hozzá egy kártyát is, meg egy
számot, amivel aktiválni tudjuk
varázsdobozunkat. Ehhez a
rendszerhez szorosan hozzá
tartozik a jegy eladása is, csak
nem a klasszik manuál géppel,
hanem egy korszerű elektro-
mossal. Különben a jegyelés és
az utastájékoztatás egyazon
szerkezetben van. Az élményt
ez a kis gép is emeli . Végre van
olyan busz, ahol nem az IBIS
van átdekorálva.

Hamburg Day&Night - MB O305



Ezek a buszok rendelkeznek
egy elég érdekes, eddig egyedül
ál ló tulajdonsággal is. Mégpedig
a hibagenerálással. Ez az OMSI
egyik újdonsága, vagyis a busz
menet közben bármikor képes
meghibásodni, ezzel is gondot
okozva a sofőrnek. Csak hogy
párat említsek: Ajtózárás után
az visszanyíl ik, a műszerfal vi lá-
gítása elmegy, a levegőrendszer
csütörtököt mond, a retarder
szintúgy, és végül a motor be se
indul. Persze nem ez az összes
„hiba”, és ezek nem is mind-
egyik vezetés alkalmával jönnek
elő, de bármelyik bármikor elő-
fordulhat.
Hogy ilyenor mi a teendő, a ki-
egészítő leírásában találunk
instrukciókat.

MMBB OO330055

Addon
A csomag igazából 3 féle altí-
pust tartalmaz, plusz egy Neun-
dorf nevű fiktív pályát kb. 5000.-
-ért. Mivel itt a busz van a kö-
zéppontban, a bemutatót kezd-
jük a busszal.

A jármű nagyon jó konstruk-
ció (legalábbis szimulátorban),
fordulékony, jól gyorsul, jól fé-
kez, bár a retarder kicsit nyers,
de kellő odafigyeléssel meg le-
het barátkozni vele. Animációk
tekintetében rengeteg van.
Tudjuk légteleníteni az ajtókat,

ami az után már nem is hajlandó
bezáródni, csak ha a kart ismét
az eredeti ál lásába tesszük.
A busz homlokrészén a jobb
fényszóró felett levő kockára
kattintva kinyíl ik az első ajtó,
vagy ajtó szárny.
Az ajtókat az egérrel saját kezű-
leg is tudjuk nyitogatni, és amíg
van a buszban levegő, addig
mindig vissza fognak állni az ak-
tuál is eredeti helyzetükbe.
Tudjuk nyitni/csukni az oldalab-
lakokat, és a tetőablakokat is.
Utóbbinál az animáció tényleg
animáció, és látjuk, ahogy mo-
zog a tetőablak.
Az első ajtónál lévő kis rugós
kordon működik, ahogy az uta-
sok elhaladnak visszacsapódik.
És ne feledjük el azt sem, hogy
a műszerfalon minden működik,
nem tudunk olyan dolgot találni,
ami nem.

Standard bus
Az eredeti busz 1 977-es, és ez
jól meg is látszik a karosszérián.
Jel legzetessége a szélvédő te-
teje befelé dőlése, és az arra rá-
hajló homlok kijelző. Motoriku-
san megegyezik a Berl ini válto-
zattal, de másban nem. Az alap

modellből két féle verziót csinál-
tak, egy automata váltót, és egy
olyan manuális váltós változatot,
aminél ugyan váltani nekünk
kell , de a kuplungot a rendszer
vezérl i .
Az ajtót nyitni külön tudunk el-
sőt, és másodikat, leszállás jel-
ző gombok a jármű tel jes
hosszában találhatóak, sőt még
az ajtók felett is, nyitható ablak-
felületből azonban jóval keve-
sebb van. Kijelző rendszere az
akkor szokásos tekerős megol-
dáson alapszik.

E2H84 – E2H85
Ez a típus gyakorlati lag Berl in-
nek készült, kinézete hasonló az
SD200-as sorozatú buszokéhoz,
annyi különbséggel, hogy ter-
mészetesen nem kétszintes. Az
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301 , 302, 303, 311 , és egy
Gyár-járat. A kiegészítőhöz tar-
tozó leírásban a pálya egy affé-
le teszt, amin a járművet
próbálhatjuk ki városi, elővárosi,
és távolsági vonalon. Lényegé-
ben az előbb felsorolt vonalak
ennek tesznek eleget. A vona-
lak egyenkénti bemutatásától
most eltekintünk, helyette a ki-
dolgozottságot vesszük elő.

Nos, a kidolgozottság, az
elég vegyes, gyakorlati lag sike-
rült létrehozni egy eléggé erős
közepes pályát. Ugyan a vonal-
vezetés változatos, mégis sem-
mi maradandó nincs a

pályában, gyakorlati lag a fele
Spandau, a másik fele meg új
objektum. Azonban semmi több.
Az utcák, utak pontosan meg-
egyeznek a többi ingyenes pá-
lyáéval, semmiben nem nyújt
többet. Amivel vigasztalódni le-
het, hogy az addonnak nem ez
a profi l ja, hanem a busz, amivel
semmi baj sincs az égvilágon.
Viszont az 5000.- árhoz valamit
hozzá kellett még tenni, és na-
gyon úgy tűnik, hogy ez a „vala-
mi” ebben a fiktív pályában lelt
otthonra.

”SD”

átalakítás szerintem tel jesen jól
sikerült, mert az ott szolgáló
MAN SD200-as buszokra elég
erősen hasonlítanak. Az első
változat 1 984-ben jött ki, a má-
sodik 1 985-ben. Az E2H85-ben
csak az index formája az ami
módosult. Motorikusan, szerke-
zeti felépítésében tel jesen meg-
egyezik a ’84-es változattal.
Kijelző rendszere megegyezik
az előbb említett típuséval, sőt
gyakorlati lag pár dolgot leszá-
mítva a műszerfala is. Első ajta-
ja szárnyanként nyitható-zár-
ható, a második pedig az ajtó-
fék aktiválásával. Bezáródni a
hátsó ajtó akkor fog, ha nincs

mozgás ott. Leszállásjelző az
ajtók fölött nincsen, csak a ka-
paszkodókon van. Tehát gya-
korlati lag 90%-ban egy sima
SD200 típusú buszt kapunk,
csak a kasztni más.

Összegezve a jármű remek,
tel jesen élethű, kiváló vezetési
élményt nyújt, akár az alap pá-
lyáján, akár a Spandaun.

Neuendorf
Apropó pálya. Merthogy bu-
szunkhoz kapunk egy alap pá-
lyát is. A pálya neve Neuendorf,
egy fiktív városka fiktív közleke-
dési vál lalattal.

5 viszonylat található benne,





Következő részünkben a MAN
gyár buszairól fogunk beszél-
ni, nem az összesről, mert van
elég, csak érintőlegesen a
főbb típusokról.

A gyár 3 kategóriában árul
buszokat. Városi, külföldi és tu-
rista. Először nézzük meg a vá-
rosi buszokat típusokra
lebontva. A gyárnak a városi ka-
tegóriában két fő típusa van,
amiből több alváltozat is érhető
el, ez pedig a sokat hal latott Li-
on's City, és a mégtöbbet hal lott
Neoplan. A Lion’s City-ből pon-
tosan 3 altípus van. A sima, a
Hybrid, és a LE. A simából to-
vábbi 5 létezik, ezek már variá-
ciók, mint az Ikarusnál a 7 mil l ió
al-al-al típus. Létezik szólóban,
és csuklós kivitelben is, ezek

kérhetőek fektetett, i l letve állított
motorral.

A szóló kocsik, 1 2 méter
hosszúak, 2,5 méter szélesek,
és 2,8 méter magasak. A motor
elhelyezése miatt az ajtók szá-
ma alapból fektetettnél 2 ajtós, a
függőlegesnél 3. A buszok szín-
vi lága személyre szabható, de
ez szinte már alap tulajdonság.
Ami a motort i l leti Euro 6:290 LE
a jármű szíve-lelke, és ami szo-
rosan hozzá kötődik, az a váltó.
Az automata, és létezik 4, i l letve

6 sebességes verzió is.
A csuklósok 1 8,7 méter

hosszúságával eddig vi lágcsúcs
tartó, 1 65 ember befogadására
képes. Az ajtó, és motor elren-
dezés itt is választható, mint az
előző csuklóshoz hasonlóan.
Érdekesség, hogy 2011 -ben egy
speciál isan a BKV számára le-
gyártott i lyen, GL típusú 5 ajtós
busz rótta teszt köreit a főváros-
ban.

Emellett kapható midi válto-
zat, és hibrid is, utóbbi egyre

MAN -Buszok3.
rész
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több helyen fut már a nagyvilág-
ban.

És most akkor ugorjunk
vissza az időben, az első buszt
1 930-ban készítették, egy akkor
újdonságnak számító vázra,
aminek érdekessége volt, hogy
6 tonnát volt képes elbírni. Ez
mind a teherautó gyártásnál,
mind a buszgyártásnál is kapóra
jött. A gyár eddig körülbelül 29
típust álmodott meg, és épített
meg. Ezek közt vannak midik,
csuklósok, szólók, városiak, tá-
volságiak. Sőt, még bal kormá-
nyos buszokat is készített, i lyen
volt például az NL 323 F is. A
cég a buszok típusait kezdetben

számmal, majd számmal és be-
tűvel is fémjelezte.

Ássuk egy kicsit bele magun-
kat a típusjelzésekbe. A sima
számmal jelölt típusok szóló ko-
csit takarnak, és azon belül is
távolsági, magas padlós, a
csuklósok az NG XXX típusjel-
zésbe estek, az NL XXX-ek pe-
dig a szóló, alacsonypadlós
buszokat rejtegetnek. Ezeket, i l-
letve a csuklósokat már a 90-es
években gyártották, a számmal
jelölteket, pedig előtte, és alatta
is. Híresebb típusok lehetnek az
NG 272-k, csak mellékesen Bu-
dapesten ilyen típusú trol ik róják
köreiket, persze felújítva, átfest-
ve, budapestesítve. Ennek az
újabb, ráncfelvarrottabb formája
az NG 31 3, a busz külsőre már
szinte Lion’s City formákkal bír,
bár még fontos, hogy nem az. A
szólóknál fontosabb típus az NL
202, ami tősgyökeres német
busz, nálunk csak ritkán lehet
találkozni valamilyen különjárat
formájában. Ezeket a buszokat
több féle elrendezésben is gyár-

tották, 2, vagy 3 ajtós kivitelek-
ben, i lyen váltóval, olyan
motorral, szóval körülbelül
ugyanúgy, mint nálunk a 200-as
Ikarus szériát. A MAN ÜL31 3
még érdekes lehet, hiszen a Vo-
lánnak vannak ilyen típusú tá-
volsági buszai, így lehet velük
elég gyakran találkozni.

A gyár rengeteg helyre szállí-
tott, távolsági buszokat Törökor-
szágba, Németországba, Ma-
gyarországra, városi buszokat
szintén Törökországba, Német-
országba, és Lengyelországba.

Majd kifej lesztették a cikkünk
elején taglalt Lion’s City buszo-
kat, amiknek előnye a moduláris
felépítés, hiszen a megrendelő
igényeire szabható, a motortól
kezdve az ajtók számán át a
beltérig, minden, és emellett
egységes arculatuk is van.

"SD"

MAN -Buszok

Forrás: mantruckandbus.hu; wikipedia.org
Képek: busport-onl ine.hu;
blogtransportowy.blox.pl; wikipedia.org;
galeria.bus632.com/
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Budapest pályaudvarai

Budapest vasúthálózatának
négy fontos csomópontja,
pályaudvara van. A Keleti, a
Nyugati, a Déli és a Kelen-
földi pályaudvar. Elsőként
talán a Keletit nézzük meg
„közelebbről”.

Budapest legforgalmasabb
fejpályaudvarának története
1 883-ban kezdődik, ekkor ké-
szült el a MÁV megbízásából
a 43 méter magas és 42 mé-
ter széles eklektikus stílusú
épület. A Feketeházy János

tervei alapján készült fogadó-
csarnokot 1 931 -ben vil lamo-
sították, itt eredeti leg 5

vágány volt ez az 1 980-as
években csökkent 4-re, ame-
lyet északon 5, délen pedig 1
csonkavágány és 3 vágány
egészít ki. A főhomlokzaton
több szobor mellett James
Wattnak, a gőzgép feltalálójá-

nak és George Stephenson-
nak a szobra is megtalálható.

A pályaudvar felújítása
2002 és 2004 között zaj lott.
Ma hatalmas forgalma mellett
a 2-es metró, a 7-es busz-
család fontos pontja és ha-
marosan a 4-es metró
végállomása is lesz. A pálya-
udvar előtti Baross tér rende-
zése jelenleg is zajl ik.

Következő állomásunk a
Nyugati pályaudvar, a főváros
első pályaudvara. A mai épü-
let helyén indult a Magyar
Középponti Vasút, és egyben
Magyarország első vasútja
1 846-ban Vácra. Aztán a nö-
vekvő forgalom miatt egy új
épület építése vált szüksé-
gessé. Végül 1 877-ben meg-
nyílhatott az új pályaudvar
melynek csarnokát August de
Serres építész és Gustave
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Budapest pályaudvarai

Eiffel cége készítette, akkor
ez a csarnok hatalmas építé-
szeti bravúrnak számított. I tt
tesztelték az új Kandó féle vi l-
lamos mozdonyokat ezért is
lehetséges, hogy a pályaud-
var vágányai felett korán, már
1 923-ban megjelent a felső-
vezeték.

A csarnok 42 méter széles
és 25 méter magas, a 1 7 vá-
gányból 4 fut be ide. Legutób-
bi felújítása 1 988-ra fejező-
dött be, ma a 4-es és 6-os vil-
lamos valamint a hármas
metró fontos megállója.

A következő pályaudvar a
Déli . Elődje a Déli vasút
1 861 -ben megnyílt Buda állo-
mása volt. Ekkor még nem
volt komoly épülete az állo-
másnak, sőt a világháborúk
után is csak nagy nehezen a
hetvenes években építették
meg a ma is ál ló épületkomp-
lexumot, körülbelül akkor
amikor már a kettes metró is
idáig járt. 1 983-ban aztán fel-
sővezeték is épült a vágá-
nyok fölé.

A pályaudvar legfontosabb
feladata nyáron a Balatonhoz

tartó vonatok miatt nagy,
egyébként csak a hivatásfor-
galmat látja el. Hozzá tartozik
ehhez a pályaudvarhoz egy
különlegesség is a kétvágá-
nyú alagút amely 361 méter
hosszban szeli át a Kis Gel-
lért hegyet.

Utolsóként jöj jön a kakukk-
tojás a Kelenföldi pályaudvar,
hisz ez nem fejpályaudvar,
csak átmenő forgalom van
rajta, ettől függetlenül fontos
csomópontja a városnak. A
Déli pályaudvar elődjéből in-

duló vonatok már a kezdetek-
től áthaladtak az itteni
ál lomáson ám igazán fontos
szerep csak a Déli összekötő
híd megépítése után jutott
neki.

Az első világháború után
megépült az ál lomásépület,
majd 1 986-ban elkészült az
alul járó, 1 995-ben pedig fő-
városi védettséget kapott az
épület. Jelenleg kicsit fel lett
forgatva a pályaudvar a 4-es
metró építése miatt ugyanis a
metró kihúzóvágányai pont a
pályaudvarra merőlegesek,
tehát a vágányok alatt halad-
nak el, ezért új alul járó is
épül.

Szomi96

Források:

http: //hu.wikipedia.org/wiki/Budapest-Keleti_pályaudvar

http: //hu.wikipedia.org/wiki/Budapest-Nyugati_pályaudvar

http: //hu.wikipedia.org/wiki/Budapest-Déli_pályaudvar

http: //hu.wikipedia.org/wiki/Kelenföld_vasútál lomás

1 6 SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/1 0





1 8 SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/1 0

A Japán
Shinkansen-expressz

Az előző részben elkezd-
tük bemutatni a Shinkan-
sen vasutat, most pedig
folytatjuk, il letve befejez-
zük a történetét.

Ötféle vonatszerelvény:
A Shinkansennek ötféle típu-
sú (alap) szerelvénye létezik,
amelyek a 0-ás sorozattól
felfelé egy-egy külön fej lesz-
tési szintet jelentenek.

A 0-ás sorozatú szerel-
vény az alapszerelvény,
amely jelenlegi forgalmát te-
kintve már „csak” a személy-
vonati forgalmat látja el a
Tokaido és Szanio-vonala-
kon.

A 1 00-as szerelvény a kö-
zepesen gyors, i l letve a 300-
as szerelvény a gyors, ún.
Nozomi-vonatokon közleke-
dik szintén a Tokaido és a

Szanio-vonalakon. Szemfü-
lesebb olvasóink felfigyelhet-
nek arra, hogy hol van a
200-as széria. Természete-
sen gyártottak ilyen sorszá-
mú vonatokat is a 1 00-as
széria utódjaként, mely a Jo-
ecu és Tohoku-vonal forgal-
mát látja el és az oldalán
kékeszöld csíkkal van meg-

különböztetve a többi szerel-
vénytől.

A 400-as sorozatú szerel-
vény már rövidebb és keske-
nyebb vonat, megkülönböz-
tethetően eltér már a többi tí-
pustól. Jelenleg Jamagata
forgalmát látja el.

Japán (általam csak „má-
sodik generációs”-nak neve-
zett) E-sorozatú Shinkansen-
szerelvényei már emeletes
vonatok többnyire (kifejezet-
ten futurisztikus kinézettel
rendelkezik mindegyik). Eze-
ket a szerelvényeket a Joecu
és Tohoku-vonal forgalmára
szánták és a MAX-nevet ad-
ták nekik.

Az eredeti vonatok (0-ás
széria) 220 Km/h-val közle-
kedtek a forgalom első fázi-
sában, melyet az északi
útvonalon hamar 240 Km/h-
ra növeltek. Japánban úgy
terveznek, hogy a vonatok
következő generációja már

22.. rréésszz



320 Km/h-s utazósebessé-
get biztosítson, mivel kísérle-
ti szerelvények ennél sokkal
többel is mentek már. A vo-
nalak közlekedési sűrűsége
meglehetősen nagy. I tt egy
remek példa: Reggel 8 és 9
óra között Tokyót a Tokaido-
vonalon 1 0 vonat hagyja el,
melyből 6-nak a végállomá-
sa Osaka, egynek az útja
folytatódik Okajama tengeri
kikötőig, kettő Hiroshimába,
1 pedig Hakatáig. Érdekes-
ség, hogy a legnagyobb se-
bességű szerelvény az
Osakába vezető 51 5 Km-es
hosszú utat 2 óra 32 perc
alatt teszi meg úgy, hogy
közben két ál lomáson meg-
ál l , és közben átvesz négy
vonatot is.

Összefoglalva:
Japánnak sikerült megvaló-
sítania azt, ami sok ország-
nak követendő példát
jelenthet a vasúti fej leszté-
sek területén. Pontosan köz-
lekedő szerelvények, nagy
sebesség, maximális kénye-
lem. Személyes vélemé-
nyem szerint Japán
Shinkansen-rendszere olyan
mértékű pontosságot ért el,

amelyet már nem nagyon le-
het tovább fokozni. Így vált
Japán a világ egyik vezető
vasúti nagyhatalmává.

Utószó:
Remélem ez a kis cikksoro-
zat kedvező fogadtatásra ta-
lál majd és kibővíti egy kicsit
az ismereteinket Japán-ügyi-
leg.

A következő cikkem témá-
ja az Eurostar lesz, amely
mint tudjuk természetesen a
Brit gyorsvasút egy mára
már ikonikussá vált szerelvé-
nye és nem mellesleg az
egyik legkomplexebb vonat a
szigetországban. Remélem
az is kedvező fogadtatásra
lel majd.

Zooláj

Forrás: Lokmagazin 2005
február

Képek: ciosbahn.net;
1 23rf.ocm; wikipedia.org
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