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Új	év,	új	kezdet	–	szokták	mondani.	Hát		
most	mi	is	újrakezdjük,	ugyanis	ahogy	az	
a	 borítón	 is	 látszik	 ismét	 teljesen	meg-
újultunk.	Erről	most	itt	azért	nem	beszé-
lek	többet,	mert	ezzel	kapcsolatban	a	6.	
oldalon	találtok	egy	cikket.
A	 2014-et	 nagyon	 sok	 cikkel	 és	 színe-
sebbnél	 színesebb	 témákkal	 indítjuk.	
Elsőként	 a	magazinnal	 kapcsolatos	 dol-
gokat	 osztjuk	 meg	 veletek,	 amit	 két	
OMSI	alá	készített	pálya	bemutatója	kö-
vet.	A	török	Yeditepe	és	a	Dolni	Kounice	
pálya	után	új	rovatunk	első	része	a	soros.
Bemutatjuk	 a	 Cseh	 OpenBVE-s	 pályák	
legjobbjait,	amit	egy	rövid	cikk	követ	az	
OMSI2-ről.
Ezek	után	nagyvasúti	szekciónk	követ-
kezik,	amiben	bemutattjuk	az	Eurostar-t.
Közúti	rovatunkban	ebben	a	hónapban	
egy	 négytengelyes	 csuklós	 Mercedes	
busz	került	a	középpontba,	reméljük	ér-
deklődéssel	fogadjátok	majd.
Végül	pedig	megnézzük,	hogy	is	fest	a	
világ	legnagyobb	terepasztala	Hamburg-
ban,	amit	egy	metró	segédvezetővel	ké-
szített	interjúval	zárunk.

Bevezető

SIMWORLD MAGAZIN
Valós és virtuális közlekedési magazin.
Megjelenik minden hónapban.

Főszerkesztő: SD
Korrektor: phontanka
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Már októberben elkezd-
tem gondolkodni azon, 

hogy jövőre mit lehetne újíta-
ni. Mert habár lehet, hogy így 
is jó a lap, mind megjelenés-
ben, mind tartalmilag azért 
egyre több új ötlet merült 
fel bennem, és miután eze-
ket a gondolatokat leírtam 
elkezdtem jobban kigondolni, 
megvalósítani azokat. Ebbe 
természetesen az újságírói 
gárdát is belerángattam, így 
mindenki kivette a részét az 
előkészületekből. Most, ja-
nuárban elnézve a kiadványt 
szerintem nem végeztünk 
rossz munkát, és sikerült új-
ból újraalkotni a magazint.

Új dizájn/új név/új logó
A legelső gondolat a már ha-
gyománnyá vált évenkénti 
új dizájn volt. A kellő időnek 
hála sikerült úgy megtervez-
ni az új megjelenést, hogy az 
egyrészt modernebb, más-
részt ne hasonlítson az előző 
témára. Szempont volt az, 
hogy a magazin kicsit kötet-
lenebb, rugalmasabb legyen, 
illetve szabadabbak legye-
nek az oldalai, továbbá annak 
is nagy szükségét éreztem, 
hogy a színeket illetően in-
tenzívebb, színesebb legyen. 
Ami az évszakos dizájnt illeti, 
az minimálisan marad meg 
2014-ben, csak a hátsó borí-

tó színe, illetve a belső borí-
tó fotója fog emlékeztetni az 
éppen aktuális évszakra.

A másik – talán a legfonto-
sabb – újítás a név. Amint lát-
tátok, megváltoztattuk SD. 
EJC. Magazinról SimWorld 
Online Magazinra. Úgy gon-
doltuk, hogy ez a név jobban 
kifejezi azt, amiről szól a la-
punk, vagyis a szimulátorok-
ról. Ezt a gondolatot erősítve 

idén jóval többet fogunk fog-
lalkozni a virtuális térrel, ke-
vesebbet a valóssal. 

A név mellett az SD. EJC. új 
logóra is vált, és visszatérünk 
a kezdetekhez, a körben lévő 
SD felirattal együtt. Persze 
nem ugyanazt hozzuk vissza, 
hanem annak egy átgondol-
tabb variánsával köszöntjük 

az újévet. Itt érdemes még 
megjegyeznem azt is, hogy 
az új logót úgy alkottuk meg, 
hogy annak színei mindig az 
aktuális helyhez igazodjanak, 
így mindig más színben, az 
adott alkalomhoz illően fog 
öltözni az új logó.

Több tartalom
A tartalom szúrta a szemem, 
ugyanis amellett, hogy szá-
mos témával bővültünk az 
évek alatt (vasút, közút, ka-
mionok) nem mindig tud-
tunk minden témakörből 
legalább egy cikket elhe-
lyezni a magazinban. Inkább 
vegyesfelvágottnak nézett ki 
a lap, ebből is, abból is raktunk 
bele, de véleményem szerint 
ez nem volt annyira szeren-
csés húzás. Most a több tar-
talom alatt azt értem, hogy  
az eddigi ötnél jóval több 
cikk fog havonta bekerülni a 
lapba. És ahogy előbb emlí-
tettem, ezek nagyrésze most 
már kizárólag szimulátoros 
lesz. Persze emellett megma-
radnak az eddigi valós jármű-
vekkel, korokkal, pályákkal 
foglalkozó írásaink is, azon-
ban kisebb mennyiségben.

Új rovatok
A cikkek eddigi káosza helyett 
ezentúl rovatokba rendezve, 
sorrendben közöljük le az írá-

2014-re	újult	erővel,	de	a	régi	csapattal	újragondoltunk	a	magazin	jövő-
beli	életét.	Ezen	tervek	a	jövőre	nézve	mind	pozitívak,	tehát	a	tervek	

szerint	természetesen	folytatjuk,	és	reméljük,	hogy	még	sokáig	jelenhe-
tünk	meg	havonta.!

Újdonságok 2014-ben
2013 MÉG CSAK A KEZDET VOLT
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sokat hónapról hónapra. Ezek 
a következők:

• Közérdekű
A Gyárral, vagy a Kiadóval 
kapcsolatos írások helye. 
Nem lesz állandó része a Ma-
gazinnak.

• Hónap fotója
Minden hónapban kiválasz-
tunk egy olyan PrintScreen-t, 
amit az egyik játékos „lőtt” az 
általa játszott játékban.

• Szimulátor
A kiadvány legnagyobb ter-
jedelme, [JÁTÉKTESZT], Eg-
zotikus BVE rovat, Ez most 
komoly? rovat, bemutatók, 
minden ami eddig volt.
• Vasút
A kisvasúttal, és a nagyvasút-
tal foglalkozó írásaink helye, 
illetve a Szupervasak rovaté.

• Közút
Dettó, csak buszokkal, és ka-
mionokkal helyettesítve.

• Hobbi
Ezentúl minden hónapban 
jelentkezünk minimum 1 ide 
vágó hobbival, amiről úgy 
gondoljuk, érdemes beszá-
molni.

• Kitekintő
Itt kapnak helyet szintén 
minden hónapban ezentúl az 
Interjúk, illetve ha van olyan 
cikk, ami az előzőekbe nem 
fér bele, hát akkor azt itt fog-
juk megjelentetni.

Ezáltal azt reméljük, hogy 
számotokra jóval átláthatób-
bá tudjuk tenni a magazint, 
és sokkal több örömöt leltek 
majd benne, mint 2013-ban.

Új cikksorozatok
Ha figyelmesen olvastátok 
az előző részt, feltünhetett 
nektek a Szimulátor rovatnál 

két újdonság. A rovatokon 
belül belül ugyanis 3 új cikk-
sorozatot indítunk, ami a ter-
vek szerint 2014-ben minden 
számban megtalálható lesz. 
Nézzük őket szép sorjában:

• Egzotikus BVE
Ebben az új cikksorozatban 
a BVEPlusz csapatra hajazva 
hónapról hónapra bemutat-
juk azokat az OpenBVE-re 
szánt külföldi pályákat, ami-
ket úgy gondoljuk érdemes 
kipróbálnia a BVE-seknek és 
a nem BVE-seknek is. A kü-
lönbség annyi lesz, hogy amíg 
a BVEPlusz csapat a BVE vilá-
gát vette célba, addig mi az 
OpenBVE-s külföldi pályákat 
fogjuk bemutatni, vélemé-
nyezni.

• Ez most komoly?
Úgy gondolom, talán ebben 
van a legtöbb rizikó. A rovat-
ban nem az eddig megszo-
kott stílusú, hangvételű írá-
sok lesznek megtalálhatóak 
olyan szimulátorokról, amik-
ről nem véletlenül mi sem szá-
moltunk be. Tehát itt azokat 
tesszük köz-szemlére, amik 
egyáltalán nem sikerültek jól, 
és olyan szinten elfuserálták 
őket, hogy azt szavakkal leír-
ni szinte már lehetetlen. De 
azért mi megpróbáljuk.

• Szupervasak* (Technikai prob-
lémák miatt nem tudjuk leközölni!)
Útnak eredünk a nagyvilág-
ban és sorra vesszük azokat 
a gyorsvasutakat, ahol még 
csak hírből sem ismerik a 80-
as, esetleg 120-as pályakorlá-
tokat. Ennek előfutárai voltak 
az elmúlt évben a Shinkansen 
expresszről, és az Eurostarról 
szóló írásaink.

24+
Az eddig felsorolt alcímek 
magukkal rántották az oldal-

szám növekedését is. Akik 
a közelmúltban, mondjuk 
2013 második felében min-
dig figyelték, hogy az aktu-
ális szám hány oldalas, azok 
észrevehették, hogy nagyon 
lassan, de hónapról hónapra 
egyre hosszabbak a kiadvá-
nyok. Ez okkal történt, ugyan-
is már akkor elkezdődött az a 
teszt, hogy mennyire lehet 5 
cikket széthúzni. Az év végé-
re sikerült végülis elérni a 24 
oldalt, és a jövőben, már ettől 
a számtól kezdve garantáljuk 
azt, hogy 24 oldal alá nem 
fog lecsökkenni az oldalszám. 
Hogy pontosan mennyi is lesz, 
az mindig az adott hónap tar-
talmától függ, de egy biztos: 
24 oldal alá nem adjuk!

Amint az látható, baromi 
sokat dolgoztunk (és dolgo-
zunk a mai napig) azon, hogy 
túlszárnyalva önmagunkat és 
az elmúlt évet még jobbá te-
gyük azt a pár órát amit hó-
napról hónapra azzal töltötök 
el, hogy elolvassátok a lapun-
kat. Reméljük, hogy 2014-ben 
sem fogja semmi se kedvete-
ket szegni a lapunkat olvasva.

Facebook oldal
Bizony. Januártól már él a 
Facebook oldalunk, ahol a Ki-
adóval kapcsolatos informá-
ciókat fogunk kicsepegtetni 
minden hónapban. Emellett 
pedig egyéb érdekessége-
ket is közzéteszünk majd. Ez-
zel szemben a weboldalon 
továbbra is csak a borító 
képét fogjuk közzétenni né-
hány nappal a kiadás előtt. 
Nem titok, hogy régebben az  
SD. EJC. Facbook csoport 
nem volt sikeresnek mondha-
tó, ezért annak a sorsa a bezá-
rás lett, reméljük, hogy most 
sikerül megtartani az újdon-
sült oldalt.

SD

Újdonságok 2014-ben!
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Csatlakozz a szerkesztőséghez!
 

Ha elmúltál 15 éves, és oda vagy a közösségi közlekedésért, 

illetve a szimulátorokért, akkor ne habozz,  

és írj mailt az sdzrt22[kukac]gmail[pont]com címre! 

A részletek jelentkezés után.

Figyelem!
A magazint lelkes amatőrök írják, fejlesztik szabadidejükben, ezért a leendő új kollégák-
nak sem tudunk fizetést, vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatást adni, mivel az egész 
szerkesztőség ingyenesen, pusztán hobbiból működik!
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Sok tekintetben sze-
rintem elmondhatom, 

hogy a 2013-as évben ren-
geteg minden történt, és 
számtalan dolgot csinál-
tunk, értünk el.

A legfontosabb a csapat-
ban való működés, amit 
2012 óta sikerült is megtar-
tani, több kevesebb sikerrel. 
(ezért, ha szeretsz írni, és 
hobbid a kötöttpálya, akkor 
ne is olvasd tovább, írj egy 
mailt nekünk!) De ide sorol-
ható a témák folyamatos 
bővülése is, gondoljunk csak 
bele a való életben létező 
járműves, pályás történelmi 
írásokra, vagy a legutóbb be-
vezetett kamionos cikkekre. 

Ennek volt köszönhető az is, 
hogy az elmúlt évben több-
ször is volt olyan borító, ahol 
már nem szimulátorból lőtt 
kép volt berakva, hanem egy 
igazi fotó az éppen aktuális 

járműről.
Nagyon fontos újdonság 

és előrelépés volt az, hogy 
júniusban elindult a kiadó 
első mini sorozata, ami 6 ré-
szes volt, és ezt a 6 részt si-
került novemberig le is adni. 
Úgy gondolom, hogy próbá-
nak nem volt rossz, viszont 
a hozzá fűzött reményeket 
annyira nem teljesítette, 
ezért most így januárban azt 
mondom, hogy valószínűleg 
nem lesz folytatása, főleg, 

Úgy	 látszik,	 hogy	 az	 évenkénti	 új	 dizájnhoz	 hasonló-
an	az	évértékelős	írásaim	is	hagyománnyá	válnak.	Ezt	
csak	azért	mondom,	mert	megint	egy	ilyen	cikk	meg-

írására	készülök.	

Évértékelő 2013
2013 CSAK A KEZDET VOLT!

!
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SZAVAZÁS 
Válasszátok ki a

legjobb borítót az
eddig megjelent
számok közül!

A döntésben segít, 
hogy itt a cikk mind-
két oldalán felsora-
koztattuk az összes 

eddigi borítót.

Szavazni az 
sd-ejc.info oldalon 

lehet a jobb oldalon 
lévő szavazós do-

bozban.

Évértékelő 2013! hogy eredetileg is 6 részes-
nek terveztük.

Továbbá októberben (ha 
jól tudom :D ) megjelentet-
tük az első könyvünket, amit 
viszont hatalmas siker öve-
zett és nagyon sokan töltöt-
tetek le. Emellett érkeztek 
kultúrált formában építő 
jellegű kritikák is, így nem 
árulok el nagy titkot, hogy 
idén érkezni fog a 40 évnyi 
szolgálat II. kiadása is.

A cikk megírásakor folya-
matosan böngésztem az el-
múlt év számait, és azt lát-
tam, hogy az a bizonyos léc 
egyre magasabbra kerül, és 
úgy tűnik, hogy még mindig 
sikerül átugrani. Ez most 
sem lesz másképp, ugyanis, 
mint láthatjátok megint na-
gyon sok dolgon újítottunk.

Ám, nem csak pozitívum 
érkezett tavaly, sok levelet 
kaptam, a reklámokkal kap-
csolatban is. Érthető módon 
ezeket senki sem szereti, 
és ezért idén csökkentjük a 
reklámok mennyiségét, jó-
val kevesebb lesz a magazin 
lapjain.

SD
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Szinte	már	nem	szándékosan,	de	ha	OMSI-s	kiegészítőt	mutatunk	be,	mindig	úgy	
alakul,	hogy	2	cikk	helyett	inkább	egybe	gyúrjuk	a	kettőt.	Nem	lesz	ez	másképp	most	
sem.	Nemrég	megint	születtek	olyan	pályák	OMSI-hoz	amelyeket	érdemes	bemu-
tatni,	és	amiről	érdemes	beszélni.	Az	egyik	a	török	Yeditepe,	a	másik	a	Dolni	Kounice.	

Lássuk	a	medvét!

Yeditepe & Dolni Kounice

TÖRÖK TISZTELETKÖR

Yeditepe
A pálya Törökországban ját-
szódik, habár fiktív. Ennek el-
lenére véleményem szerint a 
pálya hihetetlenül király lett, 
talán az egyetlen hibája az, 
hogy fiktív.

A kiegészítőben egyszerre 
tudunk vezetni városi, illet-
ve távolsági buszt, utóbbiből 

azért vannak eléggé 
hosszú menetidővel 
rendelkezőek is. Ösz-

szesen 5 vonalon tudunk ve-
zetni: 7, 17, 26, 47, SAO. Hogy 
melyik vonal hova megy, meg 
a hasonló ilyenkor kötelező 
köröket én most kihagyom, 
legyen meglepetés mindenki-
nek felfedezni ezt a gyönyörű 
tájjal megáldott pályát.

Járműveket illetően szüksé-
günk lesz a Mercedes O403-
ra, a 812D-re, és a 313 CDI-re. 
Emellett még követelmény 
a Hamburg Addon aktivált 

j e l e n l é t e , 
de ugyanez 
igaz az O305 

SimWolrd10
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Yeditepe & Dolni Kounice

Stadtbus addonra is.
Ugyanis a pálya nem kevés ré-
sze a Hamburg pályából me-
rít objektumokat. És ha már 

itt tartunk, nem csak ebből a 
kiegészítőből lehetnek isme-
rősek az egyes „jelenetek”. 
Kölcsönvesz még számos 
pályából, többek között a 
Börzsöny-Fiktívből, a Prague 
Citybus-ból, a Plizdorf-ból és 
az alap Berin Spandauból is. 
Amikor először mentem a pá-
lyán az a vélemény fogalma-
zódott meg bennem, hogy ez 
egy tökéletes „keverék” pálya. 
Azért tökéletes, mert tényleg 
nem komplett részeket ra-
kott össze a készítője, hanem 
ü g y e s e n 
m i n d -

egyikből mindig 1-1 dolgot. 
Például, ha valahol az útháló-
zat erősen hajaz a Hamburg-
ra, akkor a rajta levő épületek 
a környéken tuti nem abból 
vannak, és így tovább. Persze 
kivételek azért akadnak.

Mindamellett, hogy sokat 
merít a többi pályából, na-
gyon sok egyedi, jellegzetes 
török építmény is bekerült, 
amik nagyban emelik a pálya 
színvonalát. Ezt a színvona-
lat pedig csak tovább tetézi 
az a szemkápráztató dimbes-
dombos vidék, amit az egyes 

részeken felfedez-
hetünk. Van 

11SimWorld



b e n -
ne egy 
vár is, aho-
va utazva elég 
tetemes mennyi-
ségű emelkedőn és 
dombon kell átvereked-
nünk magunkat, hogy fel-
érjünk. De a látvány meg-
ismételhetetlen.
Tényleg megéri letölteni!

Dolni Kounice
Szerintem megkaphat-
ja a pálya a „legkisebb” 
címet, mert az egész pá-
lya körülbelül tíz perc 
alatt bejárható. A rövid 
menetidőért viszont az 
aprólékosan kidolgozott 
pálya kárpótol minket. 
Az egész vonalon minden 
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Yeditepe & Dolni Kounice

SimWolrd12

* = Nem kell kötözködni, tudom, hogy berlini festése van annak a busznak. :)



pontosan a helyén van, tény-
leg egy szavunk sem lehet. 
Jó, lehet hogy egy azért van: 
miért ilyen rövid? :D

A pályán 2 falut kötünk ösz-
sze buszunkkal, és alighanem 
itt folyik az éves bortermelés 
80%-a, ha nem több, ugyanis 
a két település között számta-
lan szőlő található, amik arra 
várnak hogy vagy leegyék 
őket, vagy bort készítsenek 
belőlük.

A kiegészítő kevés alap ob-
jektumokat használ, ezáltal a 
pályán közlekedve nem egy 
újabb sablonpálya érzésünk 
van, hanem tényleg egyfaj-
ta egyéniséget, élethűséget 
kölcsönöz neki a sok egyedi 
objektum.

Habár a végállomáson há-
rom vonal megállóját is látjuk, 

mi csak egyen vezethetünk 
jelenleg. Ami az utasforgal-
mat, és a buszt illeti, a képek-
kel ellentétben elég egy kis 
befogadó képességű kocsi is, 
mivel szinte soha sincs tíznél 
több utas a buszon, és akkor 
még sokat mondtam.

Akik szeretik a „szoros” 
helyzeteket, azoknak köte-
lező darab, ugyanis nem egy 
olyan hely van a pályán, ahol 
centizgetni kell, hogy elfér-
jünk.

Figyelem! A téli módot csak 
az próbálja ki, aki biztosan 
tudja, hogy ilyenkor hogyan 
viselkednek az ilyen méretű 
járművek, mert a keskeny ut-
cákban nincs hely kisodródni. 
..Én szóltam...

SD
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First Brno Track
Amikor egy játákos meghall-
ja e pályanevet egyből az jut 
eszébe, hogy közép-Európa 
egyik legszebb fiktív vasút-
vonalán játszhat. Ez így is 
van, mert igen hangulatos és 
részletgazdag a pálya. A pálya 
készítője Derryck, aki 2007-
ben kezdte el lerakni az ala-
pokat. Derryck eleinte valós 
pályának szánta, de valamiért 
úgy alakult, hogy fiktív pálya 
lett belőle. A készítő reme-

kül egybegyúrta a pályában a 
cseh táj jellegzetességeit és 
a fellelhető objektumok at, 
valamint a készítő fantáziáját. 

Ha szánunk egy kis időt meg-
nézhetjük Brno pályaudvarát 
műholdképen és a pályában 
megépült állomás jegyeit fel 
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Új	 rovatunk	 első	 részé-
ben	 a	 cseh	 OpenBVE-s	
pályákat	 mutatjuk	 be.	
Sajnos	mi	 nem	 találtunk	
sokat,	de	úgy	gondolom,	
azért	 a	 legfontosabb	
cseh	 alkotás	mégis	 ben-
ne	 van	 jelen	 fejezetünk-
ben.

1. rész

CSEHORSZÁG

SimWolrd14



CSEHORSZÁG
Egzotikus BVE 1: Csehország

is fedezhetjük a valóságban.
A pálya részletes, szép és 

éles képekkel néhol graffitis 
objektumukkal van díszitve 
valamint számtalan növény 
fokozza még a hangulatot. 
A vonal 13 kilométeres és 
2012-ben lett utoljára frissít-
ve. A pálya nyári mivoltát mi 
sem jelzi jobban, mint az üde 
zöld füves talaj és az érő rep-
ce a földeken.

A vonal villamosítva van. 
Nem utolsó szempont, hogy 
a felsővezetékre és azok tar-
tójára nagy hangsúlyt fekte-
tett Derryck, hiszen ezeket az 

elemeket látjuk a legtöbbet 
a pályán. E pálya alapvetően 
kétvágányos, menet közben 
pár ellen szerelvénnyel is ta-
lálkozunk. Számos patak vagy 

folyó felett megyünk útunk 
során. 

A pálya mentén találko-
zunk külvárost idéző ház- 
sorokkal, vidéken is megál-

15SimWorld



lunk, de pár helyen nagyvá-
rosban is szusszanunk. Az 
első ilyen nagyobb pihenő-
hely Vranov. Vranovba érve 
egy négy vágányos állomást 
látunk, amely körül régi stílu-
sú házak találhatóak, és  hogy 
ne legyen túl nagy zaj az ott 
élőknek zajszigetelő falat is 
kapott ami szépen beleolvad 
a környezetébe. 

Majd számos alagút és hi-
dak után elérünk Lipnicébe. 
Lipnice panelház sorok között 
helyezkedik egy több vágá-
nyos nagyállomás. Lehetőség 
van járművek tárolására és át-
rakodásra is, valamint közvet-
len kapcsolat van az autóbusz 
pályaudvarral. Az utolsó állo-

más következik Lipnice-Háje. 
Ez egy négyvágányos állomás 
stílusosan elrendezve, egy 
nagyobb rakodóhely is ta-
lálható itt, amin konténerek 
sorakoznak, és itt sem ma-
radnak el a raktárépületek.  
A panel sorral szemben kissé 
megbújni látszik egy faházsor 
ami növeli az állomás hangu-
latát. 

Prague Metro Line A (Trasa 
A Beta)
A pálya ugyan BVE4-re lett 
tervezve, de érdemes róla pár 
szóban említést tenni. E met-
róvonal 2006 végén látott 

napvilágot. A rövid szakasz-
ról van szó, de annál szebb 
prágia állomásokon állhatunk 
meg. A kihúzóból indulunk 
és mindössze három meg-
álló erejéig utazhatunk. Az 
alagút nagyon szépen fel van 
szerelve mindenféle kábellel.  
A szépen  kidolgozott állomá-
sokon illúzióromboló, hogy 
nincsenek utasok. Ha a pá-
lya teljesen elkészült volna, 
akkor vetélytársa lett volna 
a magyar metróhálózatnak. 
Sajnos mára már az oldal nem 
elérhető

HLJ
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OMSI2 - Az előzetes
JÖN! JÖN! JÖN!

Szóval februárban nyolc ol-
dalnyi OMSI2 jön, plusz a 

magazin témája is az OMSI 2 
lesz, ami annyit jelent, hogy 
lesznek még olyan cikkek, 
amik valamilyen formában 
ehhez a népszerű busz-szimu-
látorhoz kapcsolódnak majd.

Előtte viszont az első benyo-
más a játékról: kétségelen, 
hogy a csuklós Man nagyot 
dob a játékélményen, tényleg 
nagyon király érzés vezetni, 
kanyarodni, centizgetni, mert 
végre a játékosok kapnak 
egy kis nehezítést a játékhoz. 

Persze ez is annak nehéz 
inkább, aki eddig sem 

nyúzta halálra az első 
részt. Szóval a csuk-

lós frenetikus, a 
szóló barátja 

sem marad 
el tőle, 

ugyan-

olyan jól ki van az is dolgozva.
Berlinben, ahogy azt ígér-

ték vannak új részek, amik hol 
jobban, hol rosszabbul sike-
rültek. Erről jelenleg nem is 
mondanék többet.

A játék futása kettős. Érez-
hető, hogy stabilabban fut, 
illetve átlagban is magasab-
ban van az fps, mint az 1-ben, 
de az eddigi utakon 2008-as 
beállításokkal játszva min-
dig volt helytől függetlenül 
1-2 olyan fagyás, ami 10 má-
sodpercekben volt mérhető. 
Persze utána tovább folyta-
tódott a játék, de ilyen azért 
az első részben nem fordult 
elő. És nem, nem a 2008-as 
beállításokkat tudja a gépem 
maximum.

Az utasok kicsit közelebb 
jönnek a járda szegély felé, ha 
látják, hogy jön a busz, illetve 
vannak idősek, és gyerekek, 
de ahogy észrevettem, öltöz-
ködni még mindig nem tanul-

tak meg az első rész bomba 
sikere óta.

Az AI-t illetően néhány új 
modell és festés variáns is 
bekerült, van tűzoltó is, ami 
ugyan szirénázik, de ha piros 
a lámpa, az is megáll…

Általánosan én az AI-n nem 
vettem észre, hogy okosabb 
lett volna. Ha kanyarodok ki, 
ő akkor is rámáll vagy a leg-
jobb, hogy meg sem áll mert 
megy tovább rajtam keresz-
tül, vagy épp nekem.

Grafikailag a játékon nem 
vettem észre semmilyen fej-
lődést, bár igaz, nem is 
maxon futtattam az első 
köröknél.

Egyelőre ennyi, 
februárban rész-
letes nyúzó 
p r ó b á v a l 
jelentke-
zünk!
SD
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Decemberben	megjelent	az	OMSI2,	és	mivel	a	dec-
emberi	szám	akkor	már	készen	volt,	így	érthető	mó-
don	 abba	 nem	 fért	 bele.	 Bármilyen	 fura,	 de	 most	
se	 fog.	 Jelen	 cikkünk	 inkább	egy	előzetes,	 ugyanis	
tíz	 oldalon	 keresztül	 fogjuk	 taglalni	 az	 OMSI2-t	 a	

februári	számban!
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Ezt csűrhetem, csavar-
hatom akárhogy, de már 
a névre fel áll a szőr a há-
tamon. De ennek ellenére 
azért elmondom a lénye-
gét.

Nézzünk elsőre egy já-
tékmenetet. Már előre félek!

Vállalkozó vagy, az álmod, 
hogy nyiss egy szeméttelepet, 
vegyél néhány kukásautót, és 
ugyanannyi alkalmazottat. Eh-
hez fel is kell venned kölcsönt. 
Rendben.

Az első, amin fennakadtam, 
az a betöltő képernyő. Szögle-
tes kerék? Ezt ők se gondolták 
komolyan. A kölcsönön nem 

lepődtem meg, de a melóso-
kon igen. Az összes Balga Béla 
ugyanúgy néz ki! Most ez mi? 
Sebaj, mennyünk tovább.

Kezdetben néhány pálya 
van, és „gyors” betöltés után 
szemünk elé tárul kukásunk 
hátsó fele, rajta az alkalmazot-
takkal. Nem túlzás azt állítani, 
hogy mindent nekünk kell csi-
nálni. Ugyanis ez tényleg így 

Az	 Ez	 most	 komoly?	
cikksorozat	 első	 ré-
szében	 ahogy	 a	 cím-
ben	 is	 szerepel,	 a	
Garbage	 Truck	 Simu-
latorról	 fogunk	 be-
szélni.	Aki	tud	angolul	
vagy	 ismeri	 a	 Google	
fordítót,	 annak	 mos-
tanra	 már	 leesett:	
K U K Á S A U T Ó 
S Z I M U L Á T O R !
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van. Amellett, hogy bénázva 
vezetjük a kukásunkat, a ku-
káknál az emberekkel nekünk 
kell odamenni, és egyenként 
az összes szemetet belehaji-
gálni a kocsiba. Mesterséges 
intelligenciáról nem is hallott 
a játék, vagy ha igen, akkor 
bizonyára a maradékot kapta 
meg abban a bizonyos sorban. 

Amíg egy melós lóg az autó 
hátulján nincsen probléma, 
mert csak vele tudod csinál-
ni a munkát, de ha kettő van, 
akkor se könnyebb. Egyszerre 
csak egyet tudsz irányítani, 
és parancsokat kijelölni nem 
lehet nekik. Akkor meg nem 
értem, miért jó az, ha két me-
lósom van. Ja, de már vágom. 
Van néhány olyan „küldetés”, 
amiket csak úgy oldhatunk 
meg, ha két ember kapasz-
kodik hátul. Apropó külde-
tések. Mindegyiken csontra 
ugyanazt kell csinálni, vagyis 
menő járművünkkel járőrözni, 
és a szemetet elvinni. Csak a 
szemét mennyisége, és a pá-
lyák mérete emelkedik idővel 

(meg változik az időjárás, és 
a napszak). Az első 10 percig 
nagyon izgalmas tud lenni, 
utána inkább fárasztó és unal-
mas a játékkal való időtöltés.

Grafika
A játék grafikája pocsék és 
csúnya. Az alkotóknak külö-
nösen jó érzékük lehet szi-
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Ez most komoly? 1: Garbage Truck Simulator
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mulátort programozni, mert 
szinte mindent sikerült elron-
tani a játékban. De konkreti-
záljunk is egy kicsit. Kukásunk 
megjelenése rendben van, 
azt tegyük hozzá. De a töb-
bi? Na, hát az nincs, kezdve 
a textúráktól, az autókon át 
egyes házakig, és azok meg-
jelenéséig. Tényleg egyszerű-
en természetellenes a játék 
megjelenése. Ezt csak tetézi 
a remek árnyékolás. Ez leg-
jobban a kukák tologatásánál 

jön elő, a kocsinknak végülis 
rendben van az árnyéka. És ha 
ez nem lenne elég, autóból az 
összes pályán egyszerűen ke-
vés van és kevés a ház objek-
tum. Több pályát is kipróbál-
tam, és sehol se vettem észre 
különbséget, hogy az egyik 
bármivel is jobb lenne, mint a 
másik.

De emellett elkövettek még 
egy fatális hibát. Illetve még 
kettőt. A járókelők mozgása 
finoman szólva is fura. Persze 
a járás közbeni csúszás alap 
felszereltség a játékban. Ez 
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Ez most komoly? 1: Garbage Truck Simulator
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kiegészül az alkalmazottunk 
kukatolási animációjával. 
Amint az a képen is látszik, a 
keze átnyúl a kukán és abba 
folyamatosan bele is lép. Már-
mint a kukába. Mondhatom, 
remek.

Intelligencs
Ami az intelligenciát illeti, a 
járókelőkre és a körülöttünk 
zajló forgalomra is igaz az 
alábbi állítás: az összes hülye. 
Az emberek mindig a legrosz-

szabb helyen mennek, és ha 
nekitolom a kukát, vagy ne-
kimegyek, akkor sikoltoznak. 
Az autósok a szembe sávban 
nem mennek el mellettem, 
mert elvileg nem férnek el. 
Ilyet egy játékban sem láttam 
még. Arról ne is beszéljünk, 
amikor szembe jön velem, 
majd amikor mellettem ha-
lad el, rám húzza a kormányt. 
Vagy arról, amikor állok az út 
szélén, és nekem jön teli gáz-
zal. De a legjobb, amikor csak 
magától lekanyarodik az út-
ról, és megáll. Igen. Csak úgy 
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Ez most komoly? 1: Garbage Truck Simulator

megáll... De, hogy miért is???
De nem csak ők a leértékel-

tek, hanem a kameranézetek 
is. Amikor kukákat tologa-
tunk, a kamera mindig meg-
találja azt a nézetet, amelyik-
ben vagy a kukás, vagy a ház, 
vagy a fa kitakarja a projek-
tet. Ezután pedig visszaszáll-
va a kukásautóra, a kamera 
rázoomol a tetejére, úgy hogy 
minimális rálátásom legyen 
az útra. Persze ezeket lehet 
korrigálni az egérrel. Na, de 
komolyan nem lehetett ezt 
megoldani? A belsőnézet 
egyenesen pedig magát a já-
tékot alázza meg. A minimáli-
san se kidolgozott műszerfal 
kezdeménnyel nem tudok mit 
kezdeni. Pláne, hogy onnan, 
belső nézetből még kínkeser-

vesebb az irányítás. Jó pont, 
hogy a visszapillantó tükrök-
ben valóban látom a jármű ol-
dalát. Hát erről is ennyit.

Irányítás
Az irányítás a játékban ormót-
lanul durva. Az autót épphogy 
lehet irányítani, de semmi-
féleképp nem úgy, ahogy az 
ember elvárja azt egy szimu-
látorban. De nem jobb a hely-
zet a melósokkal sem. Én a 
teszt alatt nem tudtam meg-
szokni az irányítását, mert az 
(habár nyilakkal történik) tel-
jesen ellent mond a játékok 
nagy többségének.

A gombok terén használ-
juk a nyilakat, az entert, és a 
space-t, valamint az L gom-
bot. Utóbbi a fényszóró, ami-

nek a fénye röhejes. Több 
gomb létezik hozzá, de azok 
használata nem befolyásolja 
a játékot, és a küldetések vé-
gén az értékelést.

ALT+F4
Habár ez az írásból nem jött 
le, de amikor elkezdtem ját-
szani a játékkal, nem akartam 
lehúzni, mert nem az én stílu-
som, de eléggé kiborító volt 
játszani vele. És habár maga 
a rovat is az egyáltalán nem 
sikeres játékokat mutatja 
be, szerintem elsőre sikerült 
megtalálnom azt, amivel ne-
héz lesz felvennie a versenyt 
a soron következő tizenegy 
játéknak.

SD
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Az Eurostar
2. RÉSZ

Az a gondolat, hogy a Brit 
szigetek 16 000 kilométeres 
vasúthálózatát összekapcsol-
ják Európa 185 000 kilomé-
teres hálózatával már régóta 
dédelgetett elképzelés volt 
mindkét oldalon és erőteljes 
húzóerőt biztosított a brit 
vasút számára, így az Eurostar 
méltó versenytársa lett a re-
pülőgépeknek, nem melles-
leg hatalmas többletbevétel-
hez juttatva a brit vasutakat. 
Az Eurostar a világ legkomp-
lexebb vonata és nem ok nél-
kül: öt, különböző áramellátó 
rendszerrel van felszerelve 
(750 V egyenárammal, 25 kV 
egyenárammal a „hazai pályá-
kon”, 25 kV váltóárammal a 
Csalagútban, ill. Európa töb-
bi szakaszán, továbbá 3000 V 
egyenárammal Belgium ha-
gyományos hálózatán, végül 
a harmadik sínes hálózaton  
ahol 1500 V).

Az Class373 típusú vonatok 
szerelvényei 16-18-20 kocsi-
ból állnak és egy szerelvény 
teljes hossza majd’ 400 mé-
ter! Ezek a vonatok 300 km/h-
ra vannak tervezve és ezt a 
sebességet ki is tudják hasz-
nálni, azonban a brit oldalon a 
sebességet 160 km/h-ban ma-
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ximálták. A kocsikat modern 
forgóváz köti össze, azon-

ban az utasok ülései alatt 
nincsenek, mely 

n a g y -

ban megnöveli az utazás 
komfortját. Ez és a pneuma-
tikus felfüggesztés nyugodt 
utazást biztosít. A szerelvény 
belülről nagyon komfortos: 
lábtámasz, olvasólámpa és 

l é g ko n d i c i o n á l á s 
gondosko-

dik az utasok kényelméről.  
Az első osztályon üzleti tár-
gyalásokra alkalmas teret ala-
kítottak ki, így utazás közben 
is meg lehet vitatni cégünk 
fontos ügyeit. Két étterem 
áll az utasok rendelkezésére 
és van mozgóbüfé is. A sze-
relvényeket a kijelölt North 

Pole (2007-ig) mozdony-
színben tartják 

k a r -
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ban, melynek közvetlen ösz-
szeköttetése van a St. Pancras 
nemzetközi vasútállomással a 
Nyugat-Londoni vonalon ke-
resztül.

Ennyi nem elég!
Az Eurostar-vonatok, mint 
ahogyan a fentiekből is kide-
rült, igen komfortos és gyors 

eszközei az utazásnak a brit 
szigetek és Európa között.  
Az utasok a kiindulási állomá-
son fekszenek le, reggel pe-
dig a célállomáson kelnek fel.

Ez és még megannyi szol-
gáltatás teszi méltán elismert 
vonattá az Eurostart, amely 
indulása óta megőrizte szép-
séges, elegáns formailágát.  

Aki teheti, mindenképpen 
egyszer tegye meg, hogy ki-
próbálja, higgyétek el, meg-
éri! Akár családdal, nyaralás 
címszó alatt, a lényeg, hogy 
ha tudjátok, próbáljátok ki!

Zooláj
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A Mercedes 2005-ben mu-
tatta be a CapaCity-t, 

ami igazi szupercsuklós lett. 
Hosszúsága, tengelyei száma 
miatt csak főutakon, illetve 
olyan vonalakon közlekedhet, 
amin speciálisan nagy kanya-
rodó sávok vannak létrehoz-
va. 

A szokásos kötelező
19.5 méter hosszú, 2,5 mé-
ter széles, és 3 méter magas.  
4 tengellyel rendelkezik, eb-
ből az utolsó kormányzott, 
így mondhatjuk, hogy nagyon 
fordulékony. Összességében 
körülbelül 200 embert tud 

szállítani, ez azonban nagy-
ban függ attól, hogy a meg-
rendelő milyen üléselrende-
zést választ. 

Ami a főbb technikai ada-
tokat a továbbiakban illeti: 
Teljesíti az Euro norma 4-et 
a gyár OM 457 hLA nevezett 

motorja (6 hengeres), 260kW 
teljesítményű, és ZF auto-
mata sebességváltóval van 
felszerelve. A motor a 3. ten-
gelyt hajtja meg, így a busz 
toló-csuklós kivitelű. A váltó 
lehet 5, illetve 6 sebességes 
változat is. Ez mind 18.5 ton-

A	Youtube-on	találtam	rá	véletlenül	egy	olyan	videót,	amiben	erről	a	4	tenge-
lyes	csuklósról	volt	szó.	Első	ránézésre	furcsáltam.	Aztán	másodjára	is.	Elkezd-
tem	gondolkodni,	megér-e	egy	csuklós	Merci	egy	teljes	külön	cikket?	Arra	jutot-

tam,	hogy	igen!	Na,	vágjunk	is	bele!

MERCEDES O530 CAPACITY

Csuklós 4 keréken

Varációk egy témára - üléselrendezések
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Mercedes O530 Capacity

nába belesűrítve. Nem sem-
mi!

Ami az utazást illeti a buszt 
nagy termete miatt a leter-
helt vonalakra ajánlják, éppen 
ezért 4 széles gyorsan nyíló 
ajtóval van felszerelve, illetve 
klímával is, ami által mindig a 
megfelelő hőmérsékletben 
utazhatnak az utasok.

Az egész busz teljesen 
alacsonypad-
l ó s . 

A 4. ajtó után a rendelkezés-
re álló hely nagyban függ a 
motor elhelyezésétől. Ezt az 
egyet leszámítva az egész 
buszban rendesen el lehet 
férni mindenhol, széles, és tá-
gas. Ami a zajszintet illeti, be-
lül a szokásos „Mercis” 
csönd fo-

gad minket, az átlagos utazó 
sebességnél.

Ami a vezetőt illeti: Ter-
mészetesen a retarder, és 
a szervó kormány 
alap fel-

27SimWorld

A busz belső kamerája, amin látszik, a bal, illetve jobb sarka felülnézetből a busznak.



SimWolrd28

Kö
zú

t

Mercedes O530 Capacity

Forrás: mercedes-benz.de;
mercedes-benz.hu; omnibusz.blog.hu; 
Képek: flickr.com; bus-bild. de;
youtube.com; imhd.zoznam.sk; mercedes-
benz.de; bkk.hu; truck-auto.info

SimWolrd28

szereltség, a műszerfal is a 
szokásos, már jól megszokott, 
ami viszont nem, az a vezető 
feje fölött bal fent található 
két kamera, ami a busz bal, és 
jobb sarkát mutatja. Ez tola-
tásnál, illetve kanyarodásnál 
nagy segítség.

A busz természetesen moz-
gássérültet, és babakocsis 
utast is tud szállítani, bár ez 
is az üléselrendezéstől függ. 
Maximum 2 speciális utas el-
szállítására van lehetőség.

A csuklós buszoknál nagy 
gond szokott lenni a csukló 
kialakítása. A CapaCity ebben 
is jeleskedik, hisz a csuklótér 
egyáltalán nem szűk, kellően 
széles, az átjutás nagyobb tö-
meg esetén sem reménytelen 
vállalkozás.

CapaCity-világ
Természetesen volt/van ke-
reslet a járműre, a legtöbb, 
mintegy 250 darab Isztambul-
ban közlekedik jelenleg. To-
vábbi fellelő hely még néhány 
német város is. Hazánkban 
nem valószínű, hogy egyha-
mar megfordul rendszeres 
forgalomban, a cikk elején 
taglalt probléma miatt, de et-
től függetlenül volt nálunk is 
próba úton.

Pro & Kontra
Szóval rossz, és jó tulajdonsá-
gai ellenére a busz nagysze-
rűre sikeredett, élmény ve-
zetni, és utazni is vele. Joggal 
bitorolja hát a „Leghosszabb 
Mercedes busz” címet. És re-
méljük, ez egy jó darabig így 
is marad!

SD
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Lényegében egy saját kis 
világot hoztak létre. Fo-

lyamatosan közlekedő vona-
tokkal, koncertekkel tenger-
rel  (több ezer liternyi vízzel 
feltöltve), mozgó autókkal 
működő jelzőlámpákkal. Elő-
ször azt gondolták, hogy 
megtakarított pénzük fogyá-
sával egyre kevésbé tudják 
megvalósítanitervüket, de té- 

vedniük kellett. Jött egy öt-
let és 2001-ben megnyílt a  
Miniatur Wunderland (Mini-
atűr Csodaország) Hamburg 
városában mintegy látványos-
ságként.

A hely egész évben nyitva 
van, ám mindig más időpont-
ban. Ezt a honlapjukon köz-
lik, és minden napra megvan 
a beosztás. A teljesen szürke 

Mely vasútbarát álmai között nem szerepel az, hogy egyszer épít egy saját te-
repasztalt. Folyamatosan közlekedő vonatokkal, házakkal városokkal alagutak-
kal. Nos egy német ikerpár, név szerint Frederick és Gerrit Braun minden vasút-
barát álmát felülmúlta. Ők ugyanis gyerekkoruk óta modelleznek, és 2000 –ben 
elkezdték megvalósítani saját álmukat. Egy hatalmas terepasztalt, minden el-

képzelhető tartozékkal.

29SimWorld

H
o

b
b

i

A világ legnagyobb 
terepasztala

VILÁG A VILÁGBAN



ünnep mentes hétköznapo-
kon 9:30-tól 18:00-ig várják 
a látogatókat, erre jön rá a 
keddi nap, amikor 9:30-tól 
21:00-ig, és van amikor speci-
ális nap van, amikor egyszerű 
halandóknak zárva van. Pén-
teken 9:30-19:00 az üzemidő, 
míg szombaton 8:00-23:00. 
A vasárnap 8:30-tól 20:00-ig 
tart. Tehát az alap séma sem 
a legegyszerübb, és erre jön-
nek rá az egyéb hosszútávú 
trendek, mint amilyen a mos-
tani nyár* (a cikk nyáron készült), 

ahol az előbb felsorolt rend-
szer nem érvényes. De ugyan-
ez van nyílván a téli trendben 

is, akkor is teljesen másképp 
tart nyitva a ház. Egyet tudunk 
mondani: aki úgy dönt, hogy 
megy, mindenképpen nézzen 
utána a nyitvatartásnak!

A rengeteg látogatónak 
köszönhetően a terepasztalt 
tovább bővítették, így le-
hetséges, hogy 2009-re, 200 
ember közreműködésével 
már 1300 négyzetméternyi 
területet foglal el a világ im-
máron legnagyobb terepasz-
tala. A magát Németország 
egyik legnagyobb turisztikai 
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A világ legnagyobb terepasztala
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látványosságává kinövő te-
repasztalon 13 kilométernyi 
út  található amelyen folya-
matosan mozgó járművek 
közlekednek. Hatalmas vas-
úti sín hálózat is átszeli az 
asztalt, rajta 300 mozdony, 
12000 vagont visz ami leg-
alább négyezer szerelvényt 
jelent. Található még egy 150 
négyzetméteres repülőtér 40 
repülővel ami fel és le is tud 
szállni, 200 000 fa, 200000 
modellfigura és 300000 lám-
pa. A mozgó járműveket 250 
számítógép vezérli, még az 
estét is modellezni tudja, 
ilyenkor az asztalon lévő kis 
lámpák fénye világítja meg az 
egész terepasztalt.

Az eddig 10 millió euró-
ba került projekt keretében 
lemodellezték Ausztriát, 
Knuffingent ,  a Harz-hegy-
séget, Hamburgot, Amerikát 
(a Grand Canyont), Skandiná-
viát és Svájcot , továbbá ter-
vezik még Franciaországot és 

Olaszországot is. Úgy tűnik 
lehet is tervezni mert a „mú-
zeum” látogatóinak száma 
folyamatosan nő és ez-
zel együtt a bevétel 
is egyre magasabb.  
Csak érdekes-
ség kedvéért 
m o n d o m , 
ezek a 
„szek-
c i -

ók” 150-300 m2 között 
mozognak.És nem csak gye-
rekeknek szól ez a hatalmas 
kiállítás, a látvány lenyűgöző, 
apró részletektől kezdve egy 
a naprafprgó táblában sze-
retkező párig mindent találni 
a hatalmas építményen. Vár-
hatóan 2014-re készül el tel-
jesen ez a hatalmas alkotás.

Bár, mint tudjuk, egy terep-
asztal véglegesen soha nem 
készül el.

Szomi96, SD

Forrás: hir24.hu; erdekesvilag.hu; 
origo.hu; miniatur-wunderland.com
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A világ legnagyobb terepasztala
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Az emberek szerint a met-
ró unalmas hely, sötét, ko-
szos. Miért lesz valaki se-
gédvezető?
Leginkább azért, mert nagyon 
nehéz munkát találni. De van-
nak, akiknek rokonai, ismerő-
sei dolgoznak itt, és azért.

Te miért lettél segédveze-
tő?
Szeretem a vasutat. Más, 
mint a felszínen, de azért ez 
is vasút.

Milyen iskolák kellenek, 
és a tanfolyamon miket 
tanultok, miből áll, milyen 
hosszú?
Érettségi. A tanfolyamon 
megismerjük a szabályzato-
kat, amelyek szerint később 
dolgozunk, a vonatokat mű-
szakilag, kezelési és vonali 
hibaelhárítási szinten, mun-
kavédelmet, tűzvédelmet, el-
sősegélyt tanulunk.

Mi a fővizsga, miből áll, 
mennyi ideig tart?
A végső vizsga a hatósági vizs-
ga, melyben vannak kifejtős 
és felsorolás jellegű felada-

tok, illetve szóbeli. Hosszabb, 
mint egy nagy témazáró a su-
liban.

Miután kimondták, hogy 
segédvezető vagy, mikor-
tól állsz szolgálatba?
Beosztás szerint, akár más-
nap is.

Milyen volt a legelső na-
pod? Hol kezdtél, hol vé-
geztél, és milyen érzés 
volt?
Tartalékos voltam az Örsön, 
és egy körre váltottam egy 
segédvezető kollégát. Furcsa. 
Egyszerre a nyakamba zúdult 
a felelősségtudat. De jó volt.

Emlékszel, mi volt a legel-
ső szolgálatban a vonatod 
pályaszáma?
Ha jól emlékszem, az első ön-
álló leváltásom a 120-124 fel-
újított vonaton volt.

Ha korábban is érdekelt 
a metró, akkor mi volt az, 
ami vonzott benne?
A hangulata, titokzatossága 
és a szerelvények megjelené-
se, működése, hangjai.

Szerinted melyik a legjobb 
vonal?
Szerintem nincs legjobb vo-
nal, mert mindegyikben van 
valami, ami a másikban nincs. 
A MILLFAV-ban az tetszik, 
hogy 117 éves és szép műem-
lék. A 2-esben az tetszik, hogy 
egy az egyben moszkvai min-
tára épült, és hogy Budapes-
ten az első ún. „nehézmet-
ró”. A 3-masban az tetszik, 
hogy -leszámítva a jelenlegi 
sebességkorlátozást- vannak 
hosszabb állomásközök, ahol 
lehet menni 80-nal* (az interjú 
régebben készült), illetve válto-
zatosabb a „terep”.

Hogy néz ki egy átlagos 
munkanapod, pontosan?
A kezdés helyszínén jelent-
kezni kell szolgálatra. A disz-
pécser közli, ha van valami 
változás a keretbeosztáshoz 
képest. A keretbeosztás egy 
táblázat, amiből mindenki 
megtudja, hogy aznap melyik 
vonaton, hány kört, mettől 
meddig (óra, perc) dolgozik, 
mikor van pihenőideje, eset-
leg tartalékos, stb. Ez min-
denkinek mindig más és más.

Interjú egy
metró segédvezetővel

Idei	 első	 	 interjúnkban	 egy	 metró	 segédvezetőt	 kérdeztünk	 a	 munkájáról.	
Nevét	 nem	 adta	 az	 interjúhoz,	 a	 későbbi	 esetleges	 bajok	 elkerülé-
se	 végett,	 ezért	 a	 kérését	 tiszteletben	 tartva	 ennek	 eleget	 is	 tettünk.	
Az	interjú	körülbelül	fél	évvel	ezelőtt	készült,	amikor	megosztott	üzemben	járt	

még	orosz,	és	francia	a	vonalon.
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Interjú egy segédvezetővel

Mennyit keres egy segéd-
vezető, és mennyit egy 
motorkocsivezető?
Ez teljesítménytől függ. Alap-
szintű megélhetéshez elég.

Vannak-e juttatások? Bér-
let, vagy valami hasonló.
Amíg van Kollektív Szerződés, 
addig vannak juttatások is. Ez 
a gyakorlatban éves utazási 
igazolványt és havonta né-
hány ezer forint értékű Erzsé-
bet Utalványt jelent.

Van kedvenc típusod, eset-
leg pályaszám szerinti vo-
natod?
Legjobban az Ev/AV (Barbi) 
típussal szeretek dolgozni. 
A második az Alstom, harma-
dik az Ev, aztán az Ev3 és vé-
gül a 81-esek.

Amióta a pályán vagy, 
volt-e részed eseményben?
Hogyne. Többször is. Például 
egyszer, amikor váltottunk az 
Örsön, odajött egy utas, hogy 
az utolsó kocsiban nyitha-
tó az átjáró ajtó (Barbi volt). 
Nem tudtam bezárni, segít-
séget kértem, de a kollégá-
nak se sikerült, így kiálltunk 
a kocsiszínbe, ahol kiderült, 
hogy több kocsin is nyithatók 
voltak az átjáró ajtók. Javítás 
után 1 környi idő múlva áll-
tunk vissza a forgalomba.

Sokat hallani az Alstomról, 
neked, mint szakmabeli, 
mi a véleményed róla?
Ha a jóra vagy kíváncsi, akkor 
jobb, mint az orosz típusok. 
Kezdeti ellenszenvem lecsi-
tult. Azon kívül, hogy nehéz-
kes kilátni a fülkéből, meg az 
egyik fülkevilágító spotlám-
pa pont a szemembe világít, 
nincs vele bajom. Csak unal-
masak a szolgálatok rajta.

Milyen dolgozni rajta?
Segédvezetőként kicsit unal-
mas, főleg, ha jó a vonat. Ak-
kor konkrétan nincs semmi 
dolgom. De jó, mert viszony-
lag csendes, illetve kultúrált.

És a régiekkel milyen dol-
gozni?
Mintha nosztalgiavonaton 
lennék személyzet. Ez jó is, 
meg rossz is. Mintha Renault-
ból Trabantba ülnék vissza. 
Viszont furcsa, de jó érzés, 
hogy rendesen látom a pe-
ront állomási behaladáskor.

Hova sorolod a budapesti 
metrót a világ metrói kö-
zött?
A rövid vonalhálózatú város-
ok metrói közé. Egyik vona-
lat se fejezték be. A MILLFAV 
nem metró, de földalatti, így 
az is a metróhálózat része.  
Az egyetlen vonal, ami rövi-
dült az évek során.

Ha magad választhatnád 
meg, hol legyél metróve-
zető, melyik várost válasz-
tanád?
Nem tudom, hogy más vá-
rosok metrói milyenek, mert 
nem jártam sehol máshol. 
Először talán meg kéne néz-
nem több várost, hogy válasz-
tani tudjak. De ha figyelembe 
veszem, hogy egy metróveze-
tői álláshoz anyanyelvi szintű 
nyelvtudás kell, akkor a buda-
pestit választanám.
A képek alapján a moszkvai, 
szentpétervári, és a bécsi met- 
ró érdekelne.

Mi a véleményed a 4-es 
metróról? Elkészült a leg-
utolsó aktuális időre sze-
rinted?
Szerintem mostmár el fog ké-
szülni határidőre. Több a jogi 

akadálya, mint a műszaki, de 
azt ígérték, menni fog. Tu-
dom, már sokszor ígérték, de 
most úgy is látszik.
Többször voltam lent a 4-es 
metróban, láttam sok látvány-
tervet, szerintem a 3 met-
róvonal közül ez lesz a leg-
impozánsabb. Szóval nekem 
nagyon tetszik, csak igazán 
megépülhetett volna a Bos-
nyák térig, úgy lenne igazán 
értelme. Így ez a vonal is beáll 
már az átadás pillanatában az 
előzőek mögé, mint „be nem 
fejezett” vonalak címkével 
megbélyegezve.

Van-e kedvenc állomásod 
már most az új vonalon 
esetleg?
Az állomások szerkezetét 
tekintve már van is egy sze-
mélyes kedvenc állomásom, 
ez pedig a Rákóczi tér. Ter-
mészetvédelmi okokból (3 
platánfát nem vághattak ki) 
egy állomáson belül ötvöz-
tek kétféle építési módszert, 
az egyik a modern résfalas, 
a másik az‚ 50-es években is 
alkalmazott bányászati mód-
szer. Voltam a Rákóczi téri 
állomáson, a két építési mód-
szer „határa” szabad szemmel 
látható, és ez nekem nagyon 
tetszik.

Anonim  barátunknak kö-
szönjük, hogy vállalta az in-
terjút. Kívánunk innen, a 
szerkesztőségből további sok 
kilómétert az élet pályáján!

SD
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