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November van, még 1 hónap, és vége
a 201 3-as évnek is. De mielőtt vége
lenne, lássuk mivel készülünk lekötni
titeket ebben a hónapban.

Mivel régen volt [JÁTÉKTESZT] rovat,
csináltunk egyet, az áldozat a TS201 3. A
választás azért esett rá, mert már kapható
a TS201 4, amiről a Vonatmagazinon be is
számoltak.

Előző számunkban elkezdtük
bemutatni a LÁEV-et, akkor azt ígértük,
hogy miután a valódit bemutattuk,
megnézzük a virtuál is mását is. Erre is sor
kerül ebben a számban.

Utána nagyvasút kontra metró, a
Kőbánya-Kispest vasút, és metróállomást
bemutató írásunkban.

Acélkerék után újból gumikerék a téma,
és a MAN cikksorozatunk zárórészében
boncolgatjuk azt, hogy ennek a népszerű
gyártónak a járművei mennyire terjedtek
el a szimulátorok világában.

Végül a gumikereket kiegészítjük két
szedővel is, és a budapesti trol ibuszok
történelmébe ássuk bele magunkat.

Ennyit röviden a tartalomból, jó olvasást!

"SD"
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HÍREINK

Csaknem másfél év után végre elkészült, és le
is tölthető az OMSI alá készített Börzsöny fiktív
nevű magyaros hangulatú pálya.
A pálya nagyon jól sikerült, valóban magyaros
hangulata van, mindenkinek kötelező darab.
Eme fantasztikus kiegészítőről bővebben mi is
beszámolunk majd itt a Magazinban.
(kép:omsi.cz)

Elkezdődött a budapesti 1 -es vil lamos felújítá-
sa. A BKK szerint a felújítása több mint 2 évig
tart majd, ezalatt pedig vi l lamospótló autóbu-
szok szállítják majd az utasokat.
Ugyancsak felújítás miatt pótolni kel l a 3-as vil-
lamost, i l letve a 2-es Metrót is, igaz utóbbit
csak hétköznap esténként, i l letve hétvégenként
egész nap.
Részletek a BKK honlapján találhatóak.

OpenBVE fronton rövid időn belül 4 jármű ké-
szült el kiváló minőségben. Igaz, mind a 4 jár-
mű történetesen egy vil lamos, ám ez mit sem
von le abból a tényből, hogy mégis gyarapodott
4 nagyszerű kiegészítővel a hazai OpenBVE-s
társaság.
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Tudni kell rólam, hogy nem
vagyok nagy fanja a külföl-
di vasak szép nagy világá-
nak. Mégis, ennek ellenére
egyszer csak egy pillanatra
gyenge voltam, és bedől-
tem a kísértésnek, és kipró-
báltam a Railworks 4-et.
JÁTÉKTESZT-ünk jelen ré-
szében ezt a szimulátort
teszteljük.

Amikor régen kipróbáltam a
sima Rail Simulatort legyin-

tettem, hogy,

szép meg jó, de igazából en-
gem tökre hidegen hagy az
amit nyújt, mert olyan semmi-
lyen volt az egész. Jó, persze
a grafika akkor is szép volt, a
fizikával sem volt gondom, de
valahogy az egész nem alko-
tott egy kerek valamit.

De amikor kipróbáltam
a TS201 3-

at, valami csoda történt.

Gyártó
Mielőtt az a csoda megtör-
ténne, előtte beszéljünk a
gyártóról. A kiadó, és fej lesz-
tője a programnak a Railsi-
mulator.com. Ők évente adják
ki a most már Train Simula-
tornak hívott programjukat.
Érdekesség, hogy aki egy-
szer megveszi, annak évente
csak frissíteni kel l ingyenesen
az új szoftverre, tehát nem
kell megvennie az új progra-
mot. Ezen felül a gyártó ren-
geteg kiegészítőt is forgalmaz
a Steamen keresztül, amik
aztán fizetés ellenében beke-
rülnek a játékunkba.

[JÁTÉKTESZT]
Train Simulator 201 3
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Szoftver
Mint mondtam a játék a
Steam-ben működik, ergó re-
gisztrálnunk kell oda, hogy já-
tékunkat használni tudjuk.
A játék minimális követelmé-
nye a Windows XP/Vista/7/8
oprendszer, 2.8 GHz Core 2
Duo processzor, 2 GB RAM,

51 2 MB-os videókártya, és
DirectX 9.0c. Feltelepítve 6
GB-ot foglal az alapjáték.

Ami a grafikát i l leti , a rend-
szerkövetelmény ellenére
elég jó, és szép megjelenítést
kapunk, a mozdonyok na-
gyon szépek, precízek, de
ugyanez igaz a pályákra is.
Elfelejthetjük az annak idején
MSTS-es alap pályák üressé-
gét, mert itt tényleg igyekez-
tek odafigyelni, hogy sehol
sem legyen kopár, unalmas a
pálya.

Betöltés előtt a főmenüben
választhatunk Quick drive, és
Single player között. Előbbi-
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ben mehetünk bármerre bár-
mikor bármilyen időben, per-
sze tegyük hozzá, hogy
bizonyos határokon belül.
ICE3-al nem fogunk tudni
menni az Angliai London-
Brighton vonalon. De például,
ahol ICE3 közlekedik, ott fo-
gunk tudni választani DB1 01 -

et is. Utóbbiban pedig menet-
rend szerint szigorúan csak
arra, amerre a program
mondja. I tt mindent figyel, a
nyitott ajtókon át a vörös jelző
meghaladásán keresztül a
sebesség túl lépéseket, és
keményen vonja le érte a
pontokat. A vezetések végén
aztán kiértékeli a a mozdony-
vezető tel jesítményét, és meg
is osztja a játékossal. De in-
nen a főmenüből érhető el a
beállítások, a Workshop, és a
hasonló kötelező funkciók.



Járművek
Nem térnék ki, hogy milyen
járműveket takar a program,
legyen elég annyi, hogy tar-
talmaz 1 gőzöst, 3 motorvo-
natot, 2 vi l lanymozdonyt, és
4 dízelmozdonyt. És hozzá
kell még tennem, hogy a
Steamről még le lehet szedni
elég sok kiegészítő járművet
is, némi el lenérték fejében.

Pályák
Ami a pályákat i l leti , alapjára-
ton 5 darabot kapunk, amik
tele vannak élettel. A kötele-
ző „A-ból B-be menj el” szol-
gálatokon kívül rengeteg
érdekes küldetésen is részt
vehetünk, amik csak színesí-
tik a vonatvezetés fogalmát.

Név szerint a következő
pályákon vezethetünk: Lon-
don-Brighton, ez Angilában
van, 80 km hosszú, és ahogy
a neve is mondja, Londont
köti össze Brightonnal. Kvázi
egy metró kinézetű, 3. sín-
rendszerű elővárosi vasút.

Szintén Angliai az Isle of
Wight vonal, 21 km hosszú,
és egy felszíni metró-hév jel-

legű vonalat takar.
A Northeast Corridor (1 45

km) nevezetű pálya is csak-
ugyan angol, ám ez itt már
bőven nagyvasúti kategóriá-
ba tartozik.

A Sherman Hil l egy ameri-
kai vonal és 97 kilométernyi
tömény jel legzetes amerikai
tájat és fuvart takar. I tt gon-
dolni kel l a kies környezetre,
és a sok kilométernyi teher-
vonatokra.

Végezetül pedig bekerült
egy német pálya is, München
és Augsburg között vezethe-
tünk akár ICE3-at is.
Játékélmény
Kétségtelen, hogy a játékél-
ményhez nagyon sokat ad
hozzá a 3D fülkék tömkele-
ge, a kiváló modellek és azok
hangjai, sőt a pályák aktivitá-
sai is. Ezek mellett nagyon
jó még a járművek mozgása
menet közben, i l letve a fizi-
kájuk is meggyőző. Az a vé-

lemény alakult ki bennem a
teszt során, hogy aki életé-
ben nem vezetett még vona-
tot sehol, az nagy
valószínűséggel itt vért fog

izzadni, viszont, aki tudja mi-
re számíthat, ismeri a vona-
tok mozgását, az kellemes
pil lanatokkal gazdagodhat.
Az időjárásról annyit, hogy
remekül sikerült, a járművek
viselkedése nagyban függ a
környezettől. Például, télen
szakadó hóesésben amellett,
hogy keveset látunk, a fékút
sokszorosára nő, de ez igaz
a gyorsulásnál.

Olyan finomságok is van-
nak a programban, mint a vo-
natszakadás, ami előtt a
monitor bal sarkában egy kis
vonószerkezet jelez, utalva
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arra, hogy feszülnek a vasak
a kocsik között. De ha a te-
rep, és időjárás úgy kívánja,
akár ki is tudjuk pörgetni a
kerekeket, ha óvatlanul
adunk menetet mozdonyunk-
nak. Azt már meg se említem,

hogy ívben a vonatok bedől-
nek, ahogy azt kel l .
Egyszóval: (na jó, többel) el-
képesztően király vonatot ve-
zetni a Train Simulator
201 3-ban. Persze tökéletes
semmiből sem létezik, így itt

is vannak hibák, és hiányos-
ságok.

Én nagyon szerettem vol-
na, ha a fülkében minden
kapcsoló működőképes, és
ténylegesen kapcsol is vala-
mit, ám ehelyett a fülkében a

gombok, kapcsolók töredéke
csinál bármit is. És sérelmez-
tem azt is, hogy az üzembe
helyezés „MSTS szintű”, te-
hát szedőt feltol juk, féket ki-
engedjük, irányba tesszük, és
megyünk.

A pályákban is találtam hi-
bákat, i lyen volt a túl messze
lévő peron, néhány hibásan
megjelenített objektum, de
amin felháborodtam, az a fel-
sővezeték. Nem, nem hajl ik
az ívekben, rendesen egye-

nes az, csak nem ott törik
ahol az oszlopok fogják a
drótot. Viszont a másik oldalt
is megértem. Ha rajtam múl-
na, hogy halál pontosan min-
denhol szépen helyezzem el
a felsővezetéktartó oszlopo-
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kat, khm, hát igenV Nem len-
ne hamar piacra dobva az a
játék sem.

Végülis...
Mindent egybevetve a
TS201 3-nak több az előnye,
mint a hátránya, és aki
odavan a külföldi járműve-
kért, annak kötelező darab.
Aki meg nincs oda, annak is,
mert garantáltan meg fogja
kedvelni őket.
1 0-ből 9 pontot kap.

"SD"

[JÁTÉKTESZT] Train Simulator 201 3

Forrás: wikipedia.org
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Kisvasutak királya: LÁEV
2. rész

Az előző részben bemutat-
tuk az eredeti, mai és léte-
ző LÁEV (Lillafüredi Állami
Erdei vasút) pályáját. Most
megtesszük ugyanezt a
Microsoft Train Simulator-
hoz készült virtuális pályá-
val is.

A pálya épüléséről van né-
hány információ a pálya
honlapján, így erre nem té-
rünk ki. A kiegészítő 2006-
ban látott napvilágot. A hiva-
talos weboldal szerint ez a
pálya az ország első, és leg-
nagyobb valós kisvasúti há-
lózata. Véleményem szerint,
ez tel jesen jogos.

Vonalrengeteg
Na, de lássuk a pályát! A fő-

vonal Garadna és Dorottya
utca között van, ebből ágaz-
nak ki a különböző mellék-
vonalak. Korához képest a
pálya kellően kidolgozott,
valóban hihető képet ad a
LÁEV vonaláról.
Kompromisszum itt is szük-
ség van az Alföldhöz hason-
lóan (tel jes betöltésnél):
erősebb gép szükségeltetik.
A honlapon P4-es 2.4 Ghz-t,
és 51 2 Mb RAM-ot írnak,
ezt mondjuk 201 3-ban már
minden gép tudja, így most
már sokkal inkább van gond
a program instabil itásával,
amit senkinek sem kell be-
mutatni. Léteznek hozzá
patchek, meg az exe-be ír-
ható kódok, amivel jobban
futtatható a szoftver, de még
így is nem kizárt, hogy ki-
fagy, még ha a NASA-t
megszégyenítő atomgéppel
rendelkezünk is. Én azt
ajánlom, hogy külön MSTS-
be kerül jön betelepítve a pá-
lya, ezzel máris rengeteg
idegesítő hibát hagyhatunk
ki. A pálya tartalmazza a
már megszűnt vonalakat is,
ezeket, csak úgy mint a pá-
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Kisvasutak királya: LÁEV

lya többi részét doksikból,
helyszínrajzokból, fotókból
építették fel.

Amikor végigmentem raj-
ta, azt kel lett, hogy mond-
jam: ez a pálya a mai napig
is megáll ja a helyét a többi
között. Nem hiába, hisz a
készítők rengeteg mérést,
számolást végeztek el a pá-
lya építésekor.

A pálya fut OpenRailsben

is, ami nem meglepő, mivel
a programot az MSTS utód-
jának szánják.

Vontató, és vonatott állo-
mány
A pályához a készítők nem
csináltak járműveket, azokat
az ezekben jártas emberek
honlapjáról tudjuk letölteni,
külön. El lenben átfestések
vannak, így a virtuál is uta-
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zás tel jes lehet. I l letve majd-
nem teljes. Ami a járműve-
ket i l leti , modell i leg, hangilag
és fizikai lag már nem annyi-
ra sikerültek jól, mint a pá-
lya. Talán ez betudható
annak, hogy kevesebb idő
lett rájuk fordítva. De ne fe-
lejtsük el a gépigényt sem,
ami szintén megszabta,
hogy egy-egy modell
mennyire legyen kidolgozva,
és ha azok vonatot alkotnak,
ne akasszák ki a felhaszná-
lók számítógépeit.

Ezektől függetlenül mind-

Kisvasutak királya: LÁEV
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egyik rendelkezik saját ka-
binnal és hanggal, sőt az ak-
kori „kötelező” animációkat
is tudják a járművek. Legyen
az a kabinban néhány egy-
ség, vagy éppen a modellen
a fényszóró, vagy a füst.

Summa-summarum
Tény, hogy mint mindennek,
ennek a kiegészítőnek is
vannak hibái, de hibák min-

dig is lesznek nem csak itt,
hanem bárhol, ahol az em-
berek jelen vannak. Szóval
a hibáit elnyomja az a hihe-
tetlen látványvilág, amit
nyújt cserébe. Én nem va-
gyok kisvasút-fan, de lenyű-
gözött, és szerintem mást is
lefog, ha még soha nem te-
lepítette ezt a pályát.

”SD”

Kisvasutak királya: LÁEV







Röviden az állomás előéleté-
ről annyit, hogy amikor a 3-as
metrót átadták 1 976-ban, ak-
kor kezdett jelentős szerepe
lenni, addig csak egy megál-
lóhely volt. Megépült a felvé-
tel i épület, (1 977), majd
78-ban a felül járó, a peronok,
szóval kezdett alakot ölteni.
1 980-ra gyakorlati lag kialakult
az ál lomás, mindennel, a fe-
lül járóval, peronokkal, ál lo-
másépülettel együtt. Majd az
elhanyagolás, nemtörődöm-
ség miatt folyamatosan rom-
lott az ál lapota és az egykori
újdonság, tisztaság varázsa
leromlott, gyakorlati lag egy
eléggé koszos, büdös, külföl-
di szemmel nézve ijesztő hely
lett a Köki. A külföldieket
azért érintjük, mert a 200E
busz pl, a reptérről ide hozza

be a BKV-zni vágyókat, és
2008-ig elég rossz benyo-
mást kelthetett benne, hát ha
még rosszindulatú emberrel
is találkozott. Ez 2008-ig tar-
tott, majd el indult az építke-
zés, ugyanis végre
észbekaptak, és minden fel-
tétel adott volt ahhoz, hogy
helyrehozzák a helyet. A terv
szerint - ami azóta valósággá
vált - egy plázát és terminált
hoznának létre, amiben min-
den fontos üzlet megtalálha-
tó. 201 1 -ben ért véget az
építkezés, a Köki Terminált
átadták, és elmondhatjuk,
hogy szép lett, amikor arra
BKV-zik az ember jó szívvel
megy oda, és még az se baj,
ha lekési a buszát, mert a
környezet szép, kel lemes.
Persze a Terminál építésével

együtt minden megváltozott,
az addigi buszvégállomás,
ami elég furán volt kialakítva
fedett helyre került, a Termi-
nál alá, itt az egyetlen
bosszúság maximum a ben-
zinszag lehet, a régi Ikarusok
miatt. Továbbá azóta átépült
a metró végállomása is, új
peron, falak, és úgy maga az
egész kompletten fel lett újít-
va, egy kicsit felemás módon,
az író szerint még nem ne-
vezhető késznek az állomás,
de ez más kérdés. Átépült
emellett a gyalogos felül járó
is a MÁV rész kezdetéig, ők
ugyanis még valamiért nem
tették meg a lépéseket, így
ott még a régi klasszik Köki
feel ing él.

De ennyit a valósról, néz-
zük, hogy néz ki a placc a vir-

Metró & vasút:
Kőbánya-Kispest
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tuál is vi lágban. A sort a BVE-
vel kezdjük (milyen meglepő),
természetesen a Metró része
van elkészítve a Kökinek, és
jelenleg még a régi épület-
együttessel, persze szebb ál-
lapotban. Sőt, még az
állomás is a 2008 előtti időket
idézi, tehát bal oldalon száll-
nak ki még az utasok a sze-
relvényekből. Néha jól esik
betölteni oda, és egy picit
csak úgy átadni magunkat a
nosztalgiának, mert azért
val l juk be, oda elmenni, ott
átkelni, az majdnem olyan
volt, mint most a 3-as metrón
túlélés törvényét játszani. : )

játékban mindent egybevéve
elmondható, hogy a végállo-
mást minőségi módon model-

lezték le, ténylegesen rá lehet
ismerni az egyes elemekre,
és tényleg azt a hatást kelti ,
mintha vissza utaztunk volna
az időben. Ami a MÁV részét
i l leti , az M3-ban nincs meg-
építve, az épület felül járó ré-
sze ugyan átnyúl ik oda, de ott
se sín, se peron nincs, ez ért-
hető, hiszen az amúgy is ap-
rólékos modellek simán
megehetik reggelire a gyen-
gébb gépeket, hát még úgy,
ha ilyen minőségben a kör-
nyezet is meg lenne építve.

MSTS fronton - merthogy a
másik közismert mindenki ál-
tal unalomig nyúzott szimulá-
torban a Köki nagyvasúti
része van elkészítve - viszont
al igha történik i lyen, hiszen

tel i van az állomás speciál is
objektumokkal, amik nem,
vagy csak részben készültek
el. Viszont itt frissebb képet
kapunk, ugyanis létezik a Kö-
ki Terminál és a közvetlen
környezete is. Fontos megje-
gyezni viszont, hogy a táj
csak emlékeztet a valódira,
sajnos annyira nem direkt,
mint a BVE-ben. És lévén,
hogy az Alföld pályahálózat-
ban van benne, itt a metrós
rész van hasonlóan elnagyol-
va, mint a BVE-ben a vasút,
gyakorlati lag két sínpár, és
egy peron, ami emlékeztet a
metró végállomására. I tt vi-
szont cserébe kapunk egy jó
pár ezer kilóméteres hálóza-
tot, amit egy ember építget,
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csinálgat, érthető, hogy nem
tud minden részletre figyelni,
főleg, ami nem is a vasúthoz
tartozik. A 3-as metró MSTS-
ben eddig nem készült el ,
senki sem dolgozik rajta, leg-
alábbis publikusan nem. Min-
dent egybevéve a placcra rá
lehet ismerni, a célnak tel je-
sen megfelel, és a mozdony
fülkéjéből nézelődve tökélete-
sen jó élményt nyújt, és
ugyanez igaz a BVE-re is. Aki
pedig ennél többet akar, az
meg ne felejtse el, hogy ezek
ingyenesek, és ahhoz képest
nagyon igényesek, így gya-
korlati lag az ilyen műveket
csak dicsérni lehet.

A végén visszatérve, és
ezzel zárva a cikket, ma a

Köki egy igazi csomópont lett,
szinte olyan, mint az Örs ve-
zér tere, van pláza, busz,
metró, HÉV, vagy vasút. Ma
számos vonat használja az
állomást, minden, ami kel l :
IC, gyors, személy, vi l lany, dí-
zel, egyaránt megtalálható.

Vasútfotósnak ideális hely-
szín lehet akár a Köki is,
hogy űzze a hőn szeretett
hobbiját.

”SD”

Forrás: sihuhu.com, wikipedia.org

Képek: en.academic.ru;
panoramio.com



MAN -Virtuális részleg

Man cikksorozatunk utolsó
részéhez érkeztünk, ebben
a virtuális Man járműveket
mutatjuk be.

A skála itt széles, ugyanis
rengeteg kamion, de még an-
nál is több busz készült el
idáig.

Kezdjük a sort a rend ked-
véért a kamionokkal. Talán a

legtöbb járgány az ETS soro-
zathoz készült, az első részé-
ben, igaz márkajelzés nélkül,
de a második részében vi-
szont márkajelzessel.

Az ETS2-ben alapból ben-
ne van a TGX sorozat XL,
XLX, és XXL típusa, 4 kere-
kes, és 6 kerekes kivitelben

is, i l letve tel jesítményben is
van eltérés, ezért egyes típu-
sok többször is előfordulnak a
listában. Letölthető az F2000-
res, TGS, TGA 1 8.320, 360,
390, 400, 440, 480, 540, 680.
Ami az első ETS-t i l leti , ott ki-
csit szerényebb a lista, de
nagyjából ott is ugyanezeket
a típusokat lehet letölteni a
MAN-ok közül.

És ezek mellett persze
több tucatnyi egyéb kiegészí-
tő készült ehhez a néhány tí-
pushoz, felnitől kezdve, a
különböző átfestésekig a na-
gyon speciál is kiegészítőkig
bezárólag szinte minden van,
mi szem szájnak ingere.

Miután kiveséztük a kamio-
nokat, jöj jenek a buszok.
Vbusban a legnagyobb a pa-
letta, az oka egyszerű. Ez a
legrégibb busz szimulátor,
ami létezik. A lista itt tényleg
szinte végtelen ezért csak pá-
rat említünk, címszavakban.
Természetesen már régóta
elérhető elég sok változatban
a Lion’s City család szóló és

csuklós változatai, 2,3,4 ajtó-
elrendezéssel. Ezenfelül a hi-
res NL202 is elérhető, mint
fontosabb típus, szintén több-
féle kivitelben, CNG, meg 2
ajtós, 3 ajtós, és így tovább.
Továbbá fontos tudni, hogy
elérhető az itthoni, MKV-s
géppark MAN-os részének
egy pár példánya is, például

4. RÉSZ
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MAN -Virtuál is részleg

a szóló SL223, vagy a csuk-
lós SG263. És persze ezek
mellett még mil l iónyi altípus
elérhető, persze ezek 90%-a
külföldi oldalakon, hiszen ná-
lunk nincs olyan sok MAN tí-
pusú busz.

Omsiban már szerényebb
a kínálat. Az NG272 lesz az
első csuklós busz, majd
ősszel jelenik meg. A gyári
buszok a régi SD200, és 202-

es sorozatból vannak, ott vi-
szont az összes főbb altípus
vezethető. Ezek mellett per-

sze azóta készültek még Ma-
nok, utánuk készült el az
NL202, NL202 (gázpalackos),
NL232 (gázpalackos),
SD201 . És ezekből még ké-
szült kismil l ió változat, ZF,
Voith váltóval, i lyen motorral,
olyan motorral, i lyen műszer-
fal lal , és olyannal. De a leg-
jobban várt Man is elkészült,
a Lion's City, szóló 3 ajtós
valtozata. Aminek mint tudjuk,
milyen motor elrendezése is
van? Álló, hiszen csak a fek-
tetettnél van 2 ajtó a buszon.
Na szóval, visszatérve az
omsira. I tt kisebb a választék,
de ez érthető is, hiszen a já-
ték 2 éves, és egy-egy busz
elkészítése hosszas munká-
val jár.

És a legújabb busz simben
is a Manoké a főszerep, vá-
lasztható 2 ajtós, 3 ajtós szó-
ló, i l letve 3 ajtós csuklós.

(Nyugi, itt már nem fogom
megkérdezni a motor elren-
dezést. : ) Fizikájukat tekintve
elég fürgék, i l letve kellően
fordulékonyak is. Persze ez a
játék e buszok köré épül, így
ez itt alap. És kétségkívül a
buszok kezelése is itt a leg-
élethűbb, de ez nem megle-
pő.

Szóval mint azt ez a cikk is
bemutatta, mondhatjuk, hogy
virtuál isan is nagy sikerük
van a buszoknak, de azt hi-
szem, hogy ezekre a sikerek-
re amúgy rá is szolgáltak
bőven.

”SD”

Képek: simulatormods.com;
simulatorgamemods.com;
neu.vbusdepot.eu; bus.kx.cz;
omnibussimulator.de;
http: //farm6.staticfl ickr.com/
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Budapest trolitörténete

Kevesen tudják hogy a
második vi lágháború előtt, már
1 933-ban indult Budapesten
egy trol ibuszjárat, azt pedig
még kevesebben, hogy az
útvonal tel jes egészében
Budán haladt.

1 933. december 1 6-án „T”
jelzéssel a mai Bécsi úti
vi l lamos végállomás és az
óbudai temető között 3
járművel el indult a trol ibusz. A
járművek az 1 941 -es jobboldal i
közlekedésre történő áttérést
is megérték, de a történelem
közbeszólt.

1 944 szeptember 1 6-án a
világháború akkora kárt
okozott a trol ibusz
felsővezetékében hogy az
többé nem közlekedett. De a
trol ibuszra nem kellett sokáig
várni.

1 949 december 21 . Egyes
források szerint ez volt Sztál in

hetvenedik születésnapja. Az
Erzsébet Királyné útja és a
Kossuth Lajos tér között
közlekedő 70-es jelzésű járat
vonalán a frissen beszerzett
26 darab szovjet MTB 82
típusú trol ibuszok álltak

forgalomba. Aztán 1 951 .
ápri l is 30-án elindult a 71 -es
járat. Az 1 952. október 26-án
indult 72-es a MÁV kórháztól
a Nyugati pályaudvarig járt, a
73-as pedig a Keleti
pályaudvartól a Nyugati ig.
December 21 -én aztán a 72-es
már Zugló vasútál lomásig
közlekedett.

1 953. december 30-án
aztán a Baross utcába is
el jutott a trol i . A 74-esre
számozott járat a Március 1 5.
teret kötötte össze az Orczy
térrel.

Újabb lépésként 1 954.
december 31 -én elindult a 75-

1. RÉSZ
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CÍMBudapest trol itörténete

ös trol i a Népligettől a
Városl igeten és a Dózsa György
úton keresztül egészen a Váci
útig.

Aztán 1 955. ápri l is 6-án a 76-
os is megkezdte közlekedését a
Keleti pályaudvar és a Jászai
Mari tér között.

1 956-ban megszűnt a 71 -es,
de attól még maradt sok járat és
az olvasó joggal kérdezheti hogy
ennyi járatot hány jármű volt
képes kiszolgálni. Az MTB 82-
esekből 1 952-ben további 27
darabot szereztek be így az
állomány már 1 53 darabra
emelkedett. Ehhez további 1 57
darab Ikarus 60T típusú jármű is
készült 1 952 és 1 956 között. A
járművek 1 961 – 1 963 között
pótkocsival is közlekedtek.

1 957-ben két új járat is el indult
a Keleti pályaudvartól. A 78-as a
Kossuth Lajos térig, a 79-es
pedig a Váci útig közlekedett.

1 957. október 1 4-én aztán
újra feltűnt a 71 -es trol i ,
mégpedig a Nyugati pályaudvar
és a MÁV kórház között, de
1 979-ben megint megszűnt és
azóta se volt járat ami ezt a
számot viselte volna.

Innentől kezdve a Baross
utcai vonal 1 973-as
megszűnésén kívül semmi
sem történt a járatokkal. Nem
így a járműállománnyal.

1 961 -ben a pótkocsis trol ik
sikertelensége miatt
megjelent az első
négytengelyes csuklós Ikarus
60-as. Igaz a járművet már
1 967-ben selejtezték de az
1 962 és 1 964 között gyártott
53 darab 3 tengelyes jármű
tovább üzemelt.

Valószínűsíthetően az MTB
82-eseket cserélték le az

1 966 és 1 969 között
beszerzett ZIU 5 típusú
járművekkel

1 971 -ben született meg a
buszgyártás történetének
egyik legmeghatározóbb
típusa, az Ikarus 260 és
csuklós változata az Ikarus
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Budapest trol itörténete

280. Alig 3 év kellett hogy
megszülessen ezen típusok
trol i változata. A sárga 260-
anas és szintén sárga 280-
anas már BKV matricáival
került ki az utcára.
Sorozatgyártás azonban csak
a 280-asoknál indult el . 1 976-
ban 55, 1 978-ban pedig
további 23 jármű készült. A 260
T típus gyártása azonban nem
lett volna gazdaságos, hiszen
a ZIU 5-ösökből kiszerelt
elektronikát kel lett volna az
Ikarus karosszériába építeni,
ezért aztán új szóló járműként
az új orosz típus a ZIU 9/B
lett, amelyből 1 975 és 1 984
között összesen 1 73 darabot
szereztek be.

Így indulhatott el több új
trol ibuszjárat is. 1 977. ápri l is
29-én indult a 74-es a Károly
körút és a zuglói Csáktornya
park között. Aztán 1 979. ápri l is
4-én indult a 80-anas a Keleti
pályaudvar és a Füredi utcai
lakótelep szélén kialakított
Csertő utca végállomás között.
Néhány hónappal később,
augusztus 27-én indult a 81 -es

az Örs Vezér tere és a
Fogarasi út között. Szintén az
Örs Vezér térről indult 1 980.
január 3-án a 82-es is, amely
egészen a Thököly útig
közlekedett. Augusztus 2-án
aztán elindult Zugló utolsó
járata, a 77-es, amely Zugló
kertvárosát tárta fel,
végállomása pedig a téglalap
alakú útvonal egyik sarka, az
Öv utca lett.

Szomi96

Képek: vi l lamosok.hu; waptv.hu
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