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Ha március, akkor tavasz, és ha tavasz, 
az a lekerülő kabátokat, pulcsikat 
jelenti.  Márciusi számunkban ezúttal a 
következőkről ejtünk szót:

Még decemberben jelent meg  
TS2014-hez egy addon pálya, aminek 
a hangulata rendkívül magával ragadó. 
A pálya neve London to Peterbor-
ough, és a szokásos személyek mel-
lett lehetőségünk van a jó öreg HST 
vonatokat is kifuttatni.

Nem csak a kötöttpályán voltak új-
donságok, hanem közúton is, így az 
OMSI rajongói is örülhetnek, elkészült 
a DélPest pálya V3. Megnéztük, kip-
róbáltuk, a srácok nagyszerűt alkottak, 
efelől semmi kétségünk sincs!

A januárban elindult két sorozatunk-
ban, az Egzotikus BVE-ben, illetve az Ez 
most komoly?-ban Angliát, és a Werft 
Sim 2013-at vesszük górcső alá.

Vasúti szekciónkban a MÁV történel-
mét tekintjük át, a kezdettől egészen 
napjainkig.

Ami a közutat illeti, megkésve ugyan, 
de beszélünk a II. Villamosvezető Euró-
pa Bajnokságról is, rengeteg képpel kie-
gészítve. Nem titok, hogy ezt a versenyt 
sajnos nem a magyarok nyerték, de így 
sem lehet okunk panaszra.

Hobbi kategóriában pedig Optomi 
visszaemlékezését fejezzük be. 

Végül a szokásos Interjú záró részünk-
ben ezúttal Csuklót szólaltatjuk meg.  
Ő főként BVE-re készített még ré-
gebben nagyon magas színvonalú kie-
gészítőket.

Kellemes időtöltés kívánok minden 
kedves Olvasónak!

SD

Bevezető

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

Főszerkesztő: SD
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Pár szóban az alapvetők-
ről…
Mint azt mondtam, ez a pá-
lya is a neten, pontosabban a 
Steam hálózatán keresztül ér-
hető el. A teljes ára 30 euró, 
átszámolva durván 9000 fo-
rintnak megfelelő összeg. 
Persze, ez csak az alap cso-
mag, ami tartalmazza a pá-
lyát, és az alap járművet.

A pálya gépigénye a szoká-
sos: 2 Gb ram, 2.8 Ghz Core 
2 Duo proci, és egy 512 mb-
os videokártya. Feltelepítve 
a „kicsike” 6 Gb-ot foglal, ez 
azért számomra meglepő.

London-Peterborough
Ahogy a pálya neve is mondja 
Londontól (King’s Cross) Pe-
terborough-ig tudunk vezetni 
ebben az addonban. Ez 122 
kilométert jelent, és körülbe-
lül 75 perc tömény vezetést, 
ha végig akarunk menni a tel-
jes vonalon.

A pálya igen részletgazdag. 

Decemberben	megjelent	 egy	 újabb	 TS	 pálya	 a	 Steam-en.		
A	csapat	legújabb*	addona	London	és	Peterborough	között	

húzódik.

TS2014
LONDON TO PETERBOROUGH

SimWolrd6

(*Azóta már megjelent idén januárban a következő pálya  West Coast Main Line Over Shap néven)
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TS2014: London to Peterborough

Nem csak a vágányok közvet-
len környezete, de az attól 
távolabb eső házak, utcák is 
eléggé jól ki vannak dolgoz-
va, ahhoz képest, amennyire a 
régebbi pályákat kidolgozták. 
Ebből kifolyólag a látványvi-
lág igen intenzív, színes, és 
részletes. A legszebb része 
számomra a pályának az a 
viadukt, amin egyszer átha-
ladunk vezetés közben. A pá-
lyában használt objektumok 
szépek, textúráik is megfelel-
nek annak a szintnek, ami bő-
vel elvárható 2013 végén.

A vonal általában végig 4 vá-
gányos, a HST-k (High Speed 
Train) itt közelekednek, és 
egyes feladatokban Class365-
el is be kell evickélnünk oda. 
De többször inkább csak a két 
szélső vágányon folyik a Class 
365-ök közlekedtetése. Az ok 
egyszerű, ezeket a vonatokat 
az esetek többségében nem 
expressre rakják be, hanem 
sima személyre, vagy valami 
hasonlóra.

Ebben a kiegészítőben he-
lyet kapott 9 feladat, amiből 
2 tutorial. A két tutorialban 
az alap vonatot tanuljuk meg 
kezelni Simple, és Expert ke-
zelőszervekkel. Ezek egyen-
kénti hossza 10 perc. De a do-
log sava-borsa persze nem itt 

7SimWorld



van, hanem a Karrier módban, 
ahol a másik 7 feladat helyet 
kapott. A legrövidebb 30 per-
ces, a leghosszabb pedig 80 
perces szimuláció. Ezen belül 
a feladatok a szokásosak. Ve-
zess sima személyt, gyorsvo-
natot, ugyanezt este, nappal, 
esőben, szélben. Ennek elle-
nére egyik feladat sem unal-
mas. Erről persze gondos-
kodik a részletes pálya, de a 
vonalvezetés, és az igen szo-
ros menetrend is közrejátszik.
Ha már menetrend. Itt ér-
demes felhívni a figyelmet, 
hogy tényleg roppant szoros, 
és igen nagy tapasztalatot 
(és pálya, és vonat) ismere-
tet igényel ezen feladatok 
megoldása. Mellesleg nem 
hülyeségből van a nehézségi 
szintet jelző pöttyökből olyan 
sok a feladat mellett. Elég 
egy elfékezés, vagy vészfék, 
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TS2014: London to Peterborough

SimWolrd8



és borul a menetrend.
És persze, természetesen 

van lehetőség Quick Drive-
ban is menni, vagyis oda aho-
va akarok, ahánykor, akármi-
lyen időben.

Hibák, bugok mindig min-
denhol vannak, és lesznek 
is, így ebben a pályában is. 
A következőre kell odafigyel-
ni: Egyes felsővezeték tartó 
oszlopok hiányoznak, és ez 
akkor furcsa, amikor menet 
közben megvan a ritmusuk, 
és egyszercsak hopp, kimarad 
egy, de a dróton persze ott 
vannak a porcelán alkatré-
szek, amik jelzik, hogy ott va-
lóban kellene lennie oszlop-
nak. A másik hiba, hogy van 
egy szakasz, ahol konkrétan 
a híd hiányzik, így a sín gya-
korlatilag a levegőben van, és 
az is tartja meg, amikor átsu-
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TS2014: London to Peterborough

9SimWorld



han rajta a vonat. Tudni kell, 
hogy a játékben 1-10 között 
megadhatjuk, hogy mennyire 
jelenítse meg az objektumo-
kat a pályában. Na mármost 
nálam ez az érték 8-on van, 
tehát nem létezik, hogy 10-es 
szinten kell futtatnom a játé-
kot, hogy ezt a pár objektu-
mot betöltse, amik amúgy a 
legnagyobb pioritást élvezik, 
hiszen az a sín közvetlen kör-
nyezetében található. Ezért is 
gondolom, hogy ez szimplán 
csak bug.

Vonatismeret
A vonalon a legtöbbet a 
Class365 típusú vonattal fo-
gunk dolgozni. Ez egy négy-
részes villany motorvonat 
rendkívül jó menettulajdon-
ságokkal. Röviden 1995 óta 
van forgalomba napjainkig, 
összesen 41 szerelvény van 
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TS2014: London to Peterborough
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belőle, amiből 1 megsérült 
2002-ben, és kivonták a for-
galomból. Egy kocsija nagy-
jából 20 méter hosszú, 2,8 
méter széles, és 3.7 méter 
magas. Legnagyobb sebessé-
ge 160 km/ó.

Ahogy azt előbb már emlí-
tette a jármű nagyon jó me-
nettulajdonságokkal rendel-
kezik. Elég hamar fent van 
100-on, és ugyanolyan hamar 
meg is tud állni 0-ra. Bátrab-
ban lehet vezetni, mint a töb-
bi brit járművet, amiről azért 
tudjuk, hogy az intenzív fé-
kezést nem nagyon simerik. 
4 menetfokozata van, és 
ugyanennyi fékfokozata. Ha-
bár igaz, a negyedik fokozat 
már vészfék, ami ragadós. Ezt 
úgy értem, ha véletlen vagy 
szándékosan vészfékezünk, 
akkor a megállásig nem tud-
juk feloldani, ellentétben az 
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TS2014: London to Peterborough
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összes többi járművel, ahol 
igen. Éppen ezért, ahogy ko-
rábban is hangsúlyoztam, 
ezen a pályán a feladatok 
megoldása igényel már azért 
egyfajta tapasztalatot. Ahol 
a legnagyobb megengedhe-
tő sebesség a 70 mérföld, 
ott annyival is kell menni. És 
éppen emiatt, meg az állo-
mások rövidsége miatt (ami 
ugyanolyan hosszú, mint a 4 
kocsis szerelvény) a fékezést 
nagyon jól kell eltalálni, itt 
csorgásnak, vagy nagyobb fé-
kezésnek helye nincs.

Maga a jármű modell na-
gyon szép és pontos, jó ránéz-
ni, bár ez eddig sem volt kínos 
téma a csapat körében. Min-
dig nagyon szépen lemodelle-
zik a kiválasztott járműveket. 
A textúrákra ugyanez igaz, 
mindenhol szép, tűéles ké-
pekkel van dolgunk, ha na-
gyon kötözködni akarnék (de 
nem akarok), akkor azt mon-
danám, hogy a belső tér nem 
pontos. Amellett, hogy amúgy 
nincs is belső, utasnézet a jár-
műben. Kívülről ugyan látjuk 
a székeket, meg az utasokat, 
de belső kamera nézet nincs. 
Mondjuk amúgy sincs olyan 
sok értelme, amikor 70 mp/h-
val repesztünk.
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TS2014: London to Peterborough

SimWolrd12



S
zi

m
u

lá
to

r

TS2014: London to Peterborough

A hangokra sincs különösebb 
panasz, úgy ahogy a csapat 
többi járművére se. Jól felvett 
tiszta, torzmentes hangja van a 
járműnek, én nem vettem észre 
egy gyanús elemet sem. 

A fényszórókra még külön 
kitérnék, mert az az egész já-
ték gyengéje úgy általában. Itt 
jelenthetem, egész tűrhető-
ek lettek, vagyis korom sötét-
ben lehet azért látni valamit a 
sínből, többet, mint a korábbi 
addon-járművekből, de azért itt 
se estek túlzásba.

Eddig nem tértem ki rá job-
ban, de van egy feladat, amikor 
a korábban említett HST vona-
tot kell továbbítanunk, ez ön-
magában nem újdonság, mivel 
a jármű már eddig is elérhető 
volt.

Ajánló
Hogy kinek ajánlom? Egyrészt 
akinek meg van az alapjáték, 
másrészt, aki oda van a brit pá-
lyákért, vonatokért, garantál-
tan nem fog csalódni ebben az 
addonban sem. A pálya remek, 
a jármű kezesbárány, kell ennél 
több?

SD

13SimWorld
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Buszozás Délpesten
A LEGÚJABB MAGYAR OMSI ADDON

SimWolrd14

Elkészült	OMSI	alá	az	első	nagyobb	bu-
dapesti	pályahálózatot	magában	foglaló	add-on.	

Az	újdonság	Délpest	névre	hallgat,	és	5	viszonylatot	
tartalmaz,	kevesebb,	mint	1	Gb-ban.	A	pálya	készítője	
Mark0244.	Az	Ő	segítségére	voltak	továbbá	Nemeza,	

BPI-129,	BPO-193,	Vass	Bálint,	G.	Gabe,	gcs7e7.	
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Buszozás Délpesten

15SimWorld

Számok
Az addon 864 Mb tömörít-
ve, és mivel tudjuk, hogy az 
OMSI-s cuccokat jól lehet 
tömöríteni, sejtjük, hogy ki-
bontva mekkora lehet a pá-
lyakomplexum.

Nevezetesen 5 viszonylaton 
vezethetünk, habár ezt már 
előbb említettem. Tétele-
sen a 182, 183, 184, 282E, és 
284E. Mindegyik vonal a KÖKI 

Terminálról indul, és mind-
egyik „majdnem” ugyanoda 
is megy. A 2-es végződésűek 
mennek az Alacska úti lakóte-
lepre, míg a 4-es végződésű-
ek a Pestszentimre, Benjámin 
utcára. Ezekből az expresz-
szek a gyorsforgalmin kezdik 
utukat, kihagyva ezáltal a 
vonal elején lévő gócponto-
kat. A 183-as pedig már a jól 
bevált Szemere telep vasút-

állomás és Szarvas csárda tér 
között ingázik.

Pálya
A addon még az OMSI1 idején 
kezdődött épülni, így érte-
lemszerűen OMSI1-re is jött 
ki. Mindez azonban semmit 
se von le az élményből, hisz 
ezeken a vonalakon amúgy is 
szóló kocsik járnak. Különben, 
ha lehet hinni az ígéreteknek, 
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Buszozás Délpesten

amint lehetőség nyílik rá, el-
készül az OMSI2-es verzió is 
az eredeti készítőtől is.

Azt kell, hogy mondjam, a 
pálya kidolgozása az eddi-
gi próbálkozásokhoz képest 
egész jó lett. Ugye nem kell 
bemutatnom a Kispest, 183-
as, vagy a Szombathely nevű 
pályát, ami habár jó kezde-
ményezések, sajnos túl sok az 

alap, gyári objektum, ami által 
inkább van németes beütése, 
mintsem „budapestes”. De 
vissza a Délpesthez!

Szóval, habár lehetett 
volna még több egyedi ob-
jektum, gondolok itt főleg 
épületekre, azért így is a 
fontosabb helyszínek kor-
rekten el vannak készítve. 
A KÖKI kimondottan feelin-

SimWolrd16
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Buszozás Délpesten

ges, de ugyanez elmondható 
az Alacska úti ltp-re, vagy a 
gyorsforglamira. Ami pedig 
nem fontos, az még olyan is-
is szinten. Van benne német 
alap ház, meg van benne ma-
gyaros jellegű is. Egyszóval az 
alap, és egyedi objektumokat 
én körülbelül 50-50%-nak ér-
zem a pályán belül. A pályán 
ezáltal többnyire tényleg 

olyan érzésünk lehet, hogy 
valóban Budapesten veze-
tünk. Elmondható, hogy a pá-
lya szinte minden része egész 
jól felismerhető.

Az általános kidolgozottság 
mindenhol nagyon jó, üres; 
hiányos helyek nincsenek. 
Viszont fontos megemlíte-
ni, hogy letérésre sok esély 
nincs, lévén, hogy csak az út-

17SimWorld
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Buszozás Délpesten

vonalak közvetlen környezete 
van elkészítve, a gyengébb 
gépekre való tekintettel.

Az utakra érdemes még 
egy-két szót kitérni. Azok kel-
lően szűkek, sőt kimondottan 
néha az az érzésem, hogy túl 
szűkek is. Főleg a 184-es vo-
nalán található erős S kanyar, 
amit igazából reménytelen 
busszal úgy bevenni, hogy 
ne térj át a szembe sávba. 
Márpedig ott mindig jön mi-
nimum egy autó. Amit még 
érdemes itt megemlíteni, az 

az irgalmatlan sok kátyú, amit 
a készítő (Mark0244) bele-
rakott. Komolyan mondom, 
elsőre Citaroval mentem, és 
olyan hangokat is hallottam a 
járműből megszólalni, amilye-
neket eddig még sose, egyik 
pályán se. Láttam, hogy írtak 
olyanokat, hogy ez megint 
csak a gépigényre nyomta rá 
a bélyegét, mert egyeseknek 
emiatt kezdett el akadozni a 
busz, de szerencsére nálam 
ilyen hiba nem volt.

A vezethető forgalmik szá- 

SimWolrd18
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Buszozás Délpesten

ma eléggé sok. Ez főleg a 
182-282E-184-184E kombókban 
érezhető, mivel eléggé sűrű a 
buszközlekedés. A 183-on pedig 
egy forgalmi található.

A pálya futása minden-
hol nagyszerű, nálam a 18-23 
fps-t taposta 2-3 kilengéssel, 
Citaroval. 260-al már más a hely-
zet, ott azért inkább volt 16-21 
körüli fps szám, de még azért 
ez is belefér. Nyílván meg van 
az a limit, amennyit tudni kell a 
gépnek, ahhoz, hogy egyáltalán 
elinduljon a játék.

AI
A gép által vezérelt forgalom-
mal azonban már nem tudok 
olyan jó véleménnyel lenni, mint 
amilyennel a pályával voltam. 
Egész egyszerűen nem lettek jól 
beállítva, és nem az a baj, hogy 
a megállóból nem engednek ki, 
hanem hogy kanyarodáskor nem 

19SimWorld
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Buszozás Délpesten

hagynak elég helyet, hogy ha 
elkezdem a manővert, akkor 
be is fejezzem, illetve, ha ők 
kanyarodnak, és én is, akkor 
az AI úgy kanyarodik, hogy 
nekem busszal nincs helyem 
megint csak befordulni mel-
lettük. Ahol meg rá vagy szo-
rítva arra, hogy beengedjenek 
(például a 184-es Benjámin 
utcai végállomásánál), ott 
meg egyáltalán nem enged-

nek be. Egyszóval bekapcsolt 
ütközéssel lehetetlen nagy-
testűvel végigmenni a pályán. 
Arról ne is beszéljünk, hogy a 
pálya egy részén a sík egye-
nes úton a két AI busz nem 
fér el egymástól, mert rosz-
szul lett lerakva a láthatatlan 
„szőnyege”. És persze a többi 
balga úttorlasz meg mögöt-
te tornyosul. Az sem volt rit-
ka, hogy több busz valamiért 

SimWolrd20
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Buszozás Délpesten

„közösült” (értsd: egymásba 
tolódott minimum 4-5 busz) 
az úton.

Jó hír, hogy maga a forga-
lom nagyobb részben egye-
di autókból épül fel, csak ki-
sebb részben a gyáriból. Ez 
megintcsak kölcsönöz egy 
hangulatot a pályának. Az AI 
buszok alapban Citarok, velük 
sincs amúgy semmi gond. Jó a 
változatosság.

Busz
Alapban egy Citaro-t kapunk 
a pályához, szupermenő 
BKK-s festéssel, módosított 
hangokkal. Véleményem sze-
rint a hangok nem lettek any-
nyira jók, mint a festés. Azt 
azonban hozzá kell tennem, 
hogy a vonalon nem járnak 
még Mercik. Helyettük ott a 
jó öreg Ik 260, és a szakadt 
412-es.

21SimWorld
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Buszozás Délpesten

Szerencsére a sima CCV-520 
féle modellből a srácok készí-
tettek egy BKV modot, ami-
ben kicserélték a hangokat, a 
motort, váltót, illetve a textú-
rákat, és egy kicsit viselteseb-
bé tették a járgányokat. Ezzel 
aztán megkoronázhatjuk a 
teljes BKV-Budapest hangu-
latunkat.

Hova tovább!
Természetesen a pálya egy 
igen jó kiegészítő, nekem az 
eddigi próbálkozásokból ez 
tetszik a legjobban. Ez a ki-
egészítő már el tudja hitetni 
velem, hogy igen, valóban Bu-
dapesten vezetek, és ez nagy 
szó. Minden pályának a kulcsa 
az, hogy a játékossal el tud-

ja-e hitetni, hogy valóban ab-
ban a környezetben vezet-e. 
Az meg még nagyobb lesz, ha 
a pályának lesz folytatása, és 
esetleg még ugyanennyi vo-
nal kerül bele, és azok kidol-
gozottsága ugyanilyen lesz 
(ha nem jobb) mint a mosta-
niaké.

SD
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Buszozás Délpesten
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Egzotikus	 BVE	 sorozatunk	 harmadik	 részében	 Angliába	 látogatunk	 el.	 Bemutat-
juk	a	szebb,	jobb	nagyvasúti	pályákat,	és	persze	a	jól	 ismert	metró	hálózatukat	is.	

Persze,	amelyik	el	van	készítve	OpenBVE	alá.

3. rész

ANGLIA                 
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Egzotikus BVE 3: Anglia

ANGLIA                 

gyobb frissítések hozzá. Pá-
lyahálózathoz számos angol 
vonatot is készítettek külön-
böző felszereltséggel.

A pályahálózat közel 140 
kilométer, különböző felada-
tokkal ellátva. Feladatok kö-
zött vannak teljesen egészé-
ben végig vezethető útvonal 
és van olyan is, amin csak egy 
bizonyos szakaszon lehet vé-
gigvonatozni. A szolgálatok 
is változatosak, mert a hajnali 
indulási időtől kezdve egé-
szen az utolsó éjfél körüli vo-
natot is vezethetjük. 

Számos fejlesztés ered-
ménye: animációk sorozata 
található meg a pályákban, 
vonatbefolyásoló rendsze-
rek: AWS, TPWS és persze az 
éjszakai pályákhoz megfelelő 
fényviszonyok, ami még élve-
zetesebbé teszik az éjjeli ve-
zetést. 

Birmingham 
Cross-City South
Az elővárosi vonal először 
2002-ben látott napvilágot 
akkor még BVE-re írt kör-
nyezettel, a készítő Anthony 
Bowden. Az alapértelmezett 
jármű a pályához a már min-
denki által jól ismert és ked-
velt Class323-as villanygép. 
A pálya kicsivel több, mint fél 
óra alatt bejárható és 25 ki-
lométeres távról van szó.  Az 
útvonalon haladva a kiinduló 
állomást is beleszámolva 11 

25SimWorld

Network West Midlands
E név olvasása után a legtöbb 
játékosnak egy jól kidolgozott 
pályahálózat jut az eszébe. 
Maga a pályahálózat fiktív, 
de jól ötvözi az angol táj és az 
angol vasútállomások jelleg-
zetességeit. A pályahálózatot 
valamikor az évezredforduló 
körül kezdték el fejleszteni és 
a mai napig vannak kisebb-na-



állomáson megyünk keresz-
tül. A legkisebb sebesség-
korlát 10 mérföld/óra, ami 
nagyjából 16km/h jelent; a 
maximum sebesség pedig 90 
mérföld/óra, ami körülbelül 
145 kiloméretes óránkénti 
sebességet enged meg. 

A pálya különböző hang-
hatásokat tartalmaz, mint 
például kisebb állomásoknál 
madárdal és különböző vonat-
hangok. Anthony ügyelt arra, 

hogy a brit vasút jellegzetes 
felsővezeték hálózata is meg-
jelenjen a pályán. A vonalon 
különböző időjárási viszonyok 
mellett 4 évszakra jellemző 
környezet is felfedezhető. 
A pálya egyik kiemelkedő jel-
legzetessége az volt, hogy a 
készítő gondolt a különböző 
gépigénnyel rendelkező játé-
kosokra is, így nem csak azok 
élvezhetik e pályát, akiknek 
erős gépük van, hanem azok 
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is, akiknek gyengébb számí-
tógéppel rendelkeznek. 

A készítők honlapján ta-
lálható egy nagyon ígéretes 
továbbfejlesztett változata 
a pályának. Pár képkocka be-
mutató jellegnek fent van a 
honlapon, de sajnos valami-
lyen okból kifolyólag a mai 
napig nem került kiadásra ez 
a fullos pálya. Kár érte, mert 
a képek alapján nagyon han-
gulatos és ígéretes pálya lett 
volna belőle, de remélhető-
leg ami kiadást illeti, nem me-
rül feledésbe e fullos pálya.

Cwm Twypsn
A pályára phontanka hív-

ta fel a figyelmet a tavalyi 
évi összefoglalóban. Az első 
walesi pálya ami openBVE-
hez készült, az építő Graymac.  
A vonal 30 kilométer hosszú 
és cirka 20 perc alatt bejár-
ható. Dízel vonatot vezetünk, 
felsővezetéknek nyoma sincs, 
alapvetően kétvágányú vo-
nalon haladunk és út közben 
többször találkozunk a vas-
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úttársaság szakembereivel.   
Az állomások száma 4 ebből 
egy a kiinduló állomás, egy a 
végállomás és kettő pedig út-
közben van. A textúrák minő-
sége egy kicsit lehetne jobb, 
ezt leszámítva nagyon jó kis 
hangulatos úton vonatozunk. 

Az állomások távolsága vál-
tozó, a pályának van egy kis 
emelkedése. 3 route fájlt ta-
lálunk a csomagban.  Hidak, 
felüljárók tucatjaival találko-
zunk.  A vonal mentén szá-
mos növényzet díszíti a tájat. 
A hidaknál az autóközleke-
dés animálva van. E pályánál 
érdemes megjegyezni még, 
hogy a hagyományos optikai 
jelzőkön kívül működő karos 
jelzők is vannak a pályán. Szá-
mos vágánykapcsolat teszi 
még változatossá e vonalat.

Londoni metróhálózat
A londoni metró Európában 
a legelső hálózatok közé tar-
tozik megelőzve a budapesti 
kisföldalatti korát is. A londo-
ni hálózat azonban csak a har-
madik helyet érte el utasfor-
galmi szempontokból. Ugyan 
metróhálózatról van szó, de 
a londoniak inkább a jelleg-
zetessége miatt tube-nak, 
azaz csőnek hívják. London 
11 vonallal büszkélkedhet, ér-
dekessége az, hogy a hálózat 
kicsivel több, mint fele föld-
felszín felett megy.

BVE-hez elkészült az összes 
vonal, de openBVE-hez azon-
ban már kevés. A pályák egy 
része BVE-s időkből lett átala-
kítva openBVE-hez, de ugyan-
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akkor vannak olyan pályák is, 
amik kimondottan openBVE-
hez készültek.

Central line 
A pálya hossza kicsivel több, 
mint 6,8 kilométer. Az egész 
vonal teljes mértékben föld-
felszínen halad. A vonalunk 
5 állomással rendelkezik. 
A vonatunkkal a forgalmi vá-
gányokról kezdjük meg utun-
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a vasútra is. Northolt állomás 
forgalmi kitérővel van felsze-
relve. 

Hammersmith & City line
Közel 11 kilométeren keresz-
tül élvezhetjük a vonal egyedi 
hangulatát. Hammersmith-ről 
indulunk, garázsok mellet kez-
dünk felgyorsítani. 9 állomás-
sal bíró vonalunk, kanyargós, 
lejtős és emelkedős szakaszok-
ból tevődik össze, a környezet 
változatos. Annyira változatos 
a pálya, hogy nagyon gyorsan a 
végállomásra lehet érni. Több-
ször találkozunk nagyvasúttal. 
C Stock lenevezésű vonatot 
vezetjük, ami egy szépen kidol-
gozott metrószerelvény. 

Nothern és Victoria Line
Nortern line a leghosszabb vo-
nal az OpenBVE világában. Kö-
rülbelül egy kicsivel több, mint 
1 óra az utazási idő a vonalon. 
A pályára jellemző a földfelszí-
nen szép kidolgozott állomá-
sok és persze a növényzet ele-
gánsan jelenik meg a pályán. 
Animációk találhatóak a pályá-
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kat. Central line-nak csak egy 
kis része épült a teljes vonal-
ból. Az alapértelmezett vo-
nat, amit vezetünk, 1992TS 
névre hallgat. Hangulatossá-
got növeli az üde növényzet, 
a pálya egyenes szakaszati 
megtörő ívek, lejtők és emel-
kedők. Állomás közi távolsá-
gok eltérőek. South Ruislip 
állomás egy intermodális 
állomás ahol átszállhatunk 
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ban, mint például: feszültség-
mentesített szakaszok, szikrá-
zás a pálya bizonyos pontjain, 
animált utastájékoztató rend-
szer. A földalatti állomások 
megjelenése is azt az érze-
tet kelti bennünk mintha az 
igazi állomásokon várnánk 
a metrót. Alagúti állomások 
többsége szélső peronos, de 
akad közép peronos is. A lon-
doni metróhálózatnál van egy 
szintbeli különbség, amire ha 
nem figyelnek az utasok csú-
nyán járhatnak, ez a pályán is 
jól megjelenik.  

Victoria Line az egyik leg-
forgalmasabb hálózat. Tel-
jes egészében a földfelszín 
alatt húzódik és a garázsok 
előtt jön csak ki az alagút-
ból, pont ahogyan itthon a 
kisföldalatti. A pályahálóza-
ton 18.5 kilométeres és 14 ál-
lomáson haladunk keresztül. 
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Az állomások szélső perono-
sak és többség jobb oldalon 
található, néhány állomás van 
csak baloldalon. A földalatti 
pályáknál jól érzékeltetik az 
állomások jellegzetességét 
és a fényhatásokat is sikerült 
élethűre eltalálni. Az útvonal 
teljes egésze egy alagútban 
halad kivéve az a néhány mé-
ter ami a kitérők miatt van, 
remek fényhatás érvényesül 
az alagútban is.
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A	soronkövetkező	játékról	bizton	állíthatom,	hogy	ettől	nagyobb	baromság	biz-
tos,	hogy	nincs.	Én	nem	is	vártam	sokat,	mert	ugyanazok	állnak	a	bűntény	mö-

gött,	akik	a	Garbage	Simulator	2013-at	is	kihányták.
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Teljes gőzzel előre!
A játék indítása probléma-
mentes, kiválaszthatjuk, hogy 
milyen grafikai beállításokkal 
indítsuk el a játékot. Pont úgy, 
mint a Wuppertal-függővasút 
sim-ben. A főmenü nem vé-
szes, szinte mint egy mérnök 
asztala, néhány hajó tervezet-
tel. 

A bajok a betöltés után 

kezdődnek. FPS játékkal van 
dolgunk, ami még nem baj, 
de amikor belépünk ebbe a 
csodálatos játéktérbe, azt 
kívánjuk, hogy inkább essen 
ránk egy hajótest, mintsem 
hogy itt töltsünk még akár 
egyetlenegy percet is. Mi-
ért is mondom ezt? Rögvest 
megindoklom. Megkapjuk kis 
táblán a feladatot, ami meg-

lepő módon egy hajó össze-
építése lesz, ezután bal alsó 
sarokban megjelenik egy nyíl. 
Odamegyünk a hajótesthez, 
és nem tudunk mit csinálni 
vele. Vannak körülötte vezet-
hető járművek, amik félig si-
kerültek jól, de erről később. 
Szóval ott vagyunk, és lövé-
sem sincs mit kéne csinálni. 
Nyílván az elején (gondolom) 
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elmondta németül, hogy 
menj ahhoz a szerencsétlen 
daruhoz, és töltsd az életed 
hátralevő részét ott, de hát 
ugye én nem beszélni német 
nyelv. A játék meg nem be-
szélni angol nyelv. Gratulá-
lok. Azért ma már alap dolog, 
hogy minimum ezen a kettő 
nyelven komunikálni tud ve-
lünk a játék.

A továbbiakban a felada-
tunk annyi, hogy a daruban 
ülve a hajó alkatrészeket 
megfogjuk és elvigyük a ki-
jelölt helyre, ahol aztán ha 
ügyesek vagyunk, és jókor 
nyomjuk le a Space gombot, 
összeilleszkednek a különbö-
ző alkatrészek. A daru műkö-
désére viszont semmi panasz, 
használható, egyedül a folya-
matos motor monoton zúgá-
sa ami idegörlő lehet a munka 
alatt. Miután kész vagyunk, a 
hajónkat elöntik vízzel, nyíl-
nak a kapuk, és magától el-
kezd kiúszni a hajó. Kérdezem 
én, ha senki se ment be a fül-
kébe, hogy kivezesse, akkor 
most amit én összeszenved-
tem, azt a játék csak úgy ki-
úsztatja a vízre, és viszontlá-
tásra? Őszerinte igen. Ezután 
a főmenübe lép, és kezdhet-
jük a következő hajót. Milyen 
izgalmas…

Ezt még azért elmondom: 
A második küldetésnél, egy 
nagyobb hajót kellene össze-
rakni, de amikor egy blokkot 
összeraktam, egyszerűen el-
tűnik a nyíl, és az alkatrészek 
is elfogynak. Nem lehet to-
vábblépni a játékban. A neten 
próbáltam rákeresni, de sem-
mit sem találtam arról, hogy 
mit kell keresni a második kül-
detésben, úgyhogy valószínű-
leg ennyit ér a játék.

Bug! Bug! Bug!
A játék tele van bugokkal. 
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Ami azért szomorú, mert el-
vileg a 2013-as szintet hozza, 
és azért merek erre a bátor 
kijelentésre utalni, mert a ne-
vében is benne van. Ehelyett 
kicsi, vagy közepes méretű 
textúrák fogadnak minket, 
a melósok olyan szinten hü-
lyék, hogy ha rajtuk múlna 
az életbenmaradásuk, el se 
jutnának odáig, hogy levegőt 
vegyenek. Azon túl, hogy egy-

szerűen bénán néz ki mind-
egyik ember modellje. Nem 
életszerű. És akkor még van 
tovább. A játéktér, ami neve-
zetesen egy hajógyár vannak 
objektumok benn, mint ki-
sebb hangárszerűségek, ha-
jókabinok, meg miegymás. 
Ezekben az embereink hajla-
mos beleakadni, és nekimen-
ni. Majd ő ezt folytatja, és 
folyamatosan megy helyben 

a fallal szemben. Ez most ko-
moly? Nehogy már ezt ne le-
hessen megoldani, hogy ne 
menjen neki a falnak…. Vagy 
a másik, amikor megy, meg-
áll a tér közepén és elkezdi 
megszerelni a semmit. Arra 
már semmit se mondok, hogy 
mindegyik ugyanúgy néz ki, 
és csúszik amikor megy.

A járművek terén tudunk 
vezetni targoncát, ami ismét 
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hozza az ő általuk kitalált 
2013-as szintet a szögletes 
kormánytól kezdve a hango-
kon, és fizikán keresztül. To-
vábbá tudunk vezetni még 
valamilyen emelős kocsit, 
amivel a különböző nagyobb 
alkatrészek fölé tudunk ha-
jolni, mondanom sem kell, 
hogy itt a korlát nyilván szé-
pen le van kerekítve, és az ég 
egy adta világon tökéletesen 

megfelel… Korábban írtam, 
hogy a játékidő 95%-a a daru-
ban zajlik, és hát a lánccal, és 
a végén található kampóval is 
vannak fenntartásaim. Mert-
hogy mindent azzal szedünk 
föl, és teszünk le. A lánc egy 
deszka-egyszerű 2D-s feke-
te csík, ami ráadásul eléggé 
szögletesen törik. Ezt nem 
tudom hova tenni. Továbbá 
hajlamos beakadni a földön 

levő többi objektumba, ha 
történetesen végighúzzuk az 
egyik alkatrészt a földön, és 
ha beakad, és mi akkor is me-
gyünk tovább, elkezd ide-oda 
ugrálni a drótkötél, addig 
amíg ki nem húzza a beszorult 
alkatrészt. És igen, ekkor, ál-
talában kiröpíti fel az égbe a 
súlyt, majd várjuk, mikor esik 
vissza. Fail. Nem lett volna 
egyszerűbb, ha elszakad a kö-

S
zim

u
láto

r

Ez most komoly? 3: Werft Sim 2013

SimWolrd36



Ez most komoly? 3: Werft Sim 2013

S
zi

m
u

lá
to

r

tél, vagy valami más. De a já-
ték sem szól érte, hogy eset-
leg letarolom a fél telepet 
azzal, hogy végigszántom az 
egészet a hajótesttel. Persze 
az alkalmazottak is tök nyu-
godtak, nem egy félős banda 
az is biztos.

Lomtár
Nem tudom, mit lehetne vég-
szóként írni, mert az egész já-
ték úgy hibás és értelmetlen, 
ahogy van. Nem látom benne 
a 2013-at. Nincs mit kiemelni, 
mert a játékban nincs egyet-
len egy olyan rész, amire azt 

mondom, hogy jól eltalál-
ták. A daru lenne ilyen, de a 
motorhangja, amivel amúgy 
nincs baj, hossszútávon na-
gyon idegesítő. Ne próbáljá-
tok ki otthon!

SD
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Vonat indul az első vágányról...

Jelen	cikkünkben	ismételten	egy	történelmi	utazásba	kezdünk.	A	Magyar	Vasút	
múltját	dolgoztuk	fel,	amit	most	megmutatunk	nektek!

A MAGYAR VASÚT TÖRTÉNELME
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Vonat indul az első vágányról...

1983 szeptemberében a Ma-
gyar Államvasutak (további-
akban MÁV) történetében el-
érkezett egy fontos pillanat; 
lezárult egy korszak – a gőz-
mozdonyok korszaka. Ugyan-
is ebben az évben selejtezték 
az utolsó gőzmozdonyt. A ma-
gyar vasúti közlekedés egyik 
legendás, már-már aranyko-
rának nevezhető szakasza ért 
véget ekkor. Az út, amit idáig 
megtett a MÁV hosszú volt, 
és göröngyös. Néhol aknákkal 

szegélyezett, néhol vakvágá-
nyos, de mégis kétségtelenül 
szívet melengető. A követke-
zőkben nézzük meg, hogyan 
jutottunk el idáig, és hol tar-
tunk most!  

A kezdetek
1846. július 15. A leendő uta-
zóközönség és az újságírók 
tömege lélegzetvisszafojtva 
várja egy csoda érkezését. 
Külföldről már hallottak róla 
híreket, egy-két illusztráció 

is eljutott határainkon belül-
re, azonban az ország még 
gyermeki kíváncsisággal áll 
egy új, eddig még nem látott 
csoda érkezése előtt. Ez a 
csoda nem más, mint a vas-
út. Díszlövések rengetik meg 
a földet. Lomhán begördül 
az első, még MKV (Magyar 
Középponti Vasút) tulajdo-
nában lévő mozdony a váci 
állomásra, majd körülötte el-
oszlik a füst- és koromfelhő. 
Aznap, július 15-e délutánján 
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hatalmas ujjongás és felhaj-
tás fogadta a ‘Buda’, ‘Pest’, 
‘Hungária’ és ‘Pannónia’ név-
re keresztelt mozdonyok ér-
kezését a Pest-Vác vonalon. 
A nagy, porkavaró mozdony 
füstös volt, büdös, és elvisel-
hetetlen forróság áradt be-
lőle – az emberek azonban, 
mint Megváltóra néztek fel 
rá. Az ipari forradalom eme 
gyöngyszeme végre hozzánk 

is megérkezett. Akik élőben 
élték meg ezt az időt, még 
nem is tudhatták, hogy törté-
nelmi pillanat – a magyar vas-
út létrejöttének – részesei. 

Az előbb említett Pest-Vác 
vonalon Vác nem csak egy 
végállomás volt; hamarosan 
ez az addig jelentéktelen vá-
ros került a vasúti közlekedés 
középpontjába, mely szere-
pét – bár közben megépült 

V
a

sú
t

Vonat indul az első vágányról...

SimWolrd40



Gustave Eiffel tervei alapján 
a Székesfővárosi pályaudvar 
is – máig sem vesztette el.

A fejlődés útján
A vasút a történelem során 
mindig fontos szerepet ját-
szott: az 1849-49-es forrada-
lom és szabadságharc idején 
a vasút központi szerepet ját-
szott, hiszen ez volt az egyet-
len közvetlen összeköttetés 

Ausztria és hazánk között. 
1849 decemberében – szin-
tén a vasút segítségével – me-
nekült meg a Szent Korona is. 

A 19. század végére lassan 
megteremtődtek a pénzügyi 
feltételek is a magánvasút 
államivá tételéhez, ami 1868-
ban következett be: ekkor 
vált Magyar (Királyi) Állam-
vasutakká. Ekkorra már min-
denki számára világossá vált: 
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a vasút igenis fontos gazda-
sági és társadalmi igényeket 
hordoz. 

1894-ben a vasutat álla-
mosították, ekkor több száz, 
vasúti közlekedéssel foglal-
kozó cég vált a MÁV részévé. 
Egyetlen konkurenciát csak 
az SB/DV, az egyetlen magán-
vasút jelentett. Trianon után 
ez – az új országhatárok lét-
rejöttével – feldarabolódott, 
ennek magyar szakasza lett a 
DSA (Duna-Száva-Adria).

Az államosítás ezt sem ke-
rülhette el: 1931-ben ez is 

megtörtént. 
Nem lehe-
tett mit ten-
ni.

A háború 
után
Időben és 
térben ugor-
va jutunk 
el az első 
v i l á g h á b o -
rú végéhez, 
amely ko-
moly gondot 
jelentett a 

vasútnak. A pályák és sze-
relvények jó része meg-
semmisült, anyagi fedezet 
ezek pótlására pedig nem 
kínálkozott, ennek követ-
kezményeként kellett az 
Egyesült Államoktól, és a 
Szovjetuniótól is segítsé-
get kérni. A háború utáni 
újrakezdés része volt a ma-
gyar vonatgyártás megerő-
sítése, többek között ennek 
részeként kerültek külföldi 
vonalakra is a magyar ipar 
remekei. 1920-as években a 
mozdonyépítésben az új év-V
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század kihívásainak eleget 
tevő korszerűbb, biztonságo-
sabb, és gyorsabb mozdonyok 
gyártása kezdődött meg (en-
nek a szellemnek a terméke a 
legendás 424-es is). A ’30-as 
években több vonalat is villa-
mosítottak, korszerűsítettek, 
ezek a munkálatok azonban 
csak a ’60-as években folyta-
tódhattak. Ehhez az időszak-
hoz köthető többek között a 
legendás V43-as sorozat is.

A SZOCIALISTA IDŐK
1949. március 15-én a MÁV 

már közvetlenül a Közlekedé-
si- és Postaügyi Minisztérium 
irányítása alatt állt. Az Állam-
védelmi Hatóság szervezett 
„tisztogatásokat” végzett, 
melynek eredményeként 
1953 végére több mint tíz-
ezer vasutast állítottak bíró-
ság elé, nagyrészüket március 
25-26 éjszakáján hurcolták 
el. A belpolitikai helyzet csak 
Sztálin halála után enyhült. 
1959-től rohamosan indultak 
meg a vonalbezárások, me-
lyek leginkább a kisforgalmú, 
kihasználatlan vonalak meg-

V
a

sú
t

Vonat indul az első vágányról...

43SimWorld



V
a

sú
t

Vonat indul az első vágányról...

SimWolrd44

szüntetésével, összevonásá-
val járt.
A 60-as évek végén új stra-
tégiát dolgozott ki a MÁV: 
a hangsúly mind áru-, mind 
személyszállítás terén a köz-
utakra terelődött, ennek 
következményeként tovább 
folytak a vonalfelszámolások. 
A ’70-es évekre tervezett mo-
dernizáció elmaradt – helyet-
te alig egy évtizeddel később 
kialakult a vasúti közlekedés 
mai állapota: kulturálatlan 
körülmények, nem megfele-
lő csatlakozások, késések. A 
MÁV már ezekben az időkben 
is veszteséges volt, legfőbb 
okának a rossz átszervezés bi-
zonyult. Ebből következőleg 
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csökkentek a fejlesztések, 
többek között ennek ered-
ménye lett a későbbi kereszt-
finanszírozás is.

A RENDSZERVÁLTOZÁS 
UTÁN - NAPJAINKBAN
A nagy reményekkel kecseg-
tető rendszerváltozás a vas-
út esetében – ahogy oly sok 
más területen – sem hozott 
forradalmi, álomszerű válto-
zásokat. Az ekkorra 
már eladósodott 
MÁV-ot – nyugati 

mintára – privatizálják, ennek 
eredményeképp a kezdeti 
állapotokhoz kezd hasonlíta-
ni; több részre szakad: MÁV-
Cargo Zrt. – teherszállítás; 
MÁV-Start Zrt. – személy-
szállítás; MÁV-Gépészet Zrt. 
– vasúti járművek karbantar-
tása. A ’90-es évek végén, a 
2000-es évek elején jelennek 
meg a hazai piacon az újkori 
magánvasutak, melyek pálya-
hálózatot nem, csak vonato-
kat üzemeltetnek.
Az eladósodási terhek enyhí-
tésére új rendszert vezetnek 
be: a fent már említett ke-
resztfinanszírozási rendszert. 
Ennek lényege, hogy a sze-
mélyszállítás veszteségeit a 
teherszállításból befolyó ösz-
szegekből kell finanszírozni.

Magyarország 2004-es Eu-
rópai Uniós csatlakozásának 
eredményeként hazánkba 
nagymennyiségű támogatás 
áramlott/áramlik be, amely – 
hosszú távon – a vasútra is jó 
hatással van. Az új igények és 
feladatok megjelenése újabb 
terheket ró a XXI. század vas-
úti közlekedéssel foglalkozó 
cégei számára – így a MÁV-ra 
is. A külföldi tőkével és ezek-
kel az új kihívásokkal a MÁV 
minden eddiginél nagyobb 
területen tudja bizonyítani, 
hogy a vasúti közlekedésnél 
ma sokkal nagyobb forgalmat 
bonyolító közúti és légiközle-
kedésnek, szállításnak akad 
méltó ellenfele, méghozzá a 
vasút alternatívájában.

C.K.

Forrás:  hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gvas%C3%BAtt%C3%B6rt%C3%A9nete; 
ww.mav.hu/mav/vasutrol.php; hu.wikipedia.org/wiki/Villamosvontat%C3%A1s_ Magyarorsz%C3%A1gon;
mav-trakcio.hu/gorduloallomany/dizel_mozdonyok.php
Képek: wikipedia.org; static.panoramio.com; www.nyme.hu; mav-trakcio.hu; zbf-team.info



Ha még nem tetted meg...

ne felejts el szavazni az
sd-ejc.info oldalon, hogy neked 
melyik magazin borító tetszik

a legjobban!
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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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Az esemény november 23-

24 között volt megszer-
vezve, de a tényleges verseny 
csak 24-én volt. 23-án még 
nagyban ment a gyakorlás, 
utolsó utáni felkészülés, hogy 
a holnapi nagy napra minden 
hibátlanul menjen, hisz a cél 
az, hogy idén is a BKV nyer-
jen. A BKV reggel 9-től várta 
az érdeklődőket a Hungária 
kocsiszínben, ahol a verseny 
mellett nyílt nap keretében 
maga a ksz. is megtekinthető 
volt a kiállított villamosokkal 
együtt. Ennek legjobban a fi-
atalabb (8-10 évesek) örültek, 

nem is kímélték a járműveket.
Szóval 9-kor volt a megnyitó, 
majd 9:30-tól délig az első 
etap, amit fél órás pihenő kö-
vetett, ami után délután há-
rom óráig lezajlott a második 
versenyrész is. Fél négytől né-
gyig pedig eredményhirdetés 
volt. 

Ami engem a legjobban za-
vart, és nem volt köze a BKV-
nak hozzá, az esős borongós 
idő, ami nagyon betett az 
egésznek. De, ettől eltekint-
ve a BKV kitett magáért, és 
sok mindennel készült. Mind-
egyik kocsi kivételesen áram 

Habár	az	I.	bajnokságról	nem	számoltunk	be,	most	a	II.-ról	mégis	megtesszük.	
Élménybeszámoló	következik	a	Villamos-versenyről!

II. Villamosvezető
Európa Bajnokság

VILLAMOS EB
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II. Villamosvezető Európa Bajnokság

alatt volt, és egy járművezető 
segítségével az elinduláson 
kívül mindent ki lehetett pró-
bálni rajtuk. Persze, torony-
magasan itt az ajtónyitás/
zárás nyert, de ez úgy gondo-
lom egyértelmű.

Emellett volt villamos te-

repasztal a Széchenyi Vas-
útmodellező Klub jóvoltá-
ból az egyik ICS-ben, de az 
egyik Combinoban például 
egy tesztet lehetett kitölte-
ni, amiből eldőlt, ki mennyire 
lenne alkalmas villamosveze-
tőnek. Kötelezően megjelent 
az 1074-es nosztalgia kocsi, il-
letve a BPO-671-es 260-as is, 
aminek különlegessége, hogy 
korhűen vissza lett építve, 
úgy ahogy azt kell.

Visszatérve a versenyre, 
a résztvevők listája idén is 
hosszú volt, ugyanis képvi-
seltette magát Nagyvárad, 
Rotterdam, Párizs, Bécs, Fi-
renze, Manchester, Barcelo-
na, Berlin, Lipcse, Drezda és 
Stuttgart is. A magyar frontot 

49SimWorld
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a BKV, a DKV, és az SZKT kép-
viselte.

Ha lehet úgy fogalmazni, a 
feladatok érdekesek voltak, 
de ez kívülről (nézőként) any-
nyira nem volt átütő siker. 
Biztos vagyok benne, hogy a 
legjobban a versenyzők élvez-
ték a versenyt, mert a tömeg 
nagy része inkább a kocsiszín 
területén mozgott, nem ott 
ahol a verseny zajlott.

A feladatokat ICS-vel, és egy 
T5C5-el kellett végrehajtani. 
Az eső miatt sajnos egyes fel-
adatok még nehezebbé vál-
tak, de hát ugye innen szép 
nyerni. Volt például olyan, 
amikor a járművel két kapu-
szárnyat kellett úgy kinyitni, 
hogy a rajta levő vízzel és egy 
teniszpohárral megrakott po-
harakból a labda ne essen ki. 
Szárnyanként 3-3 pohár volt, 
így a pontozás is ennek meg-
felelően zajlott. Itt leginkább 
arra kellett figyelni, hogy óva-
tosan lökje meg a villamos a 
kapukat, hogy a poharak ne 

essenek le a földre.Ha leesik, 
értelemszerűen mínuszpont 
a jutalom.

A másik, amit kiemelnék a 
dartsos feladat volt, amikor 
a földre raktak le egy darts 

táblát, és a villamossal úgy 
kellett felette megállni, hogy 
a csatlás vége a lehető legkö-
zelebb legyen a tábla közép-
pontjához. A nehéz ebben 
a holt tér volt, ugyanis a fül-
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II. Villamosvezető Európa Bajnokság
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II. Villamosvezető Európa Bajnokság

kéből ennél a feladatnál nem 
lehet látni már a táblát, ha kö-
zel vagyunk, tehát csakis arra 
támaszkodhat a vezető, hogy 
mennyire „érzi” a villamos ele-
jét a táblától.

A győztes Párizs lett, máso-
dik a BKV, harmadik a DKV.  
A verseny rendben lezajlott, én 
egyedül tényleg csak az időjá-
rást sajnáltam, ettől függet-
lenül viszont szerintem egész 
jól megszervezte a BKV ezt az 
EB-t.

Mivel idén Párizs nyert, ezért 
kizárásos alapon jövőre a ma-
gyarok menni Párizs, és ott ke-
rül megrendezésre a III. Villa-
mosvezető Bajnokság.

SD
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Üdvözlünk ismét a szerkesz-
tőségben Tomi, folytasd kér-
lek a történetedet.
  Mikor „fejben” már vasútmo-
dellezőnek képzeltem magam, 
a részletes pályaterv elkészíté-
se előtt sajnos (?) már elcsábul-
tam a járműbeszerzés irányá-

ba. Ennek első kézzelfogható 
jele volt  Gützoldék bajszos 
Szergejének érkezése az egyik 
webshopból, „akit” a 014-es 
Roco NoHAB követett. Időn-
ként kivettem őket dobozaik-
ból, nézegettem, fogdostam 
őket, aztán szépen átszállítás-

ra kerültek a szakemberhez di-
gitalizálásra. Közben kialakul-
tak a leendő asztal méreteire 
vonatkozó elképzeléseim is, il-
letve az is, hogy a magyar IV-V. 
korszak jegyében fog összeáll-
ni majdan a gördülőállomány 
részben a gyermekkori nosz-

Folytatjuk Optomi történetét. Az előző számban megtudtuk, hogyan ismerke-
dett meg a vasúttal, majd később a modellvasúttal is. Lássuk, hogy a terepasz-

tal tervéből hogyan lett valóság!

Optomi vonatozik
2. RÉSZ
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optomi vonatozik

talgia, részben pedig a jelen 
hazai vasútja iránti érdeklődés 
okán. A tervezési méreteket 
meghatározta, hogy nem sze-
rettem volna méretkényszer-
ből adódóan  túlságosan rövid 
szerelvényekben gondolkozni 
(egy négykocsis EC szerelvény 
viszont másfél méter körüli 
hosszúsággal bír H0-ban és 
nem mutat jól szűk ívekben). 
További szempont volt az is, 
hogy fordítókorongot feltétle-
nül terveztem majd beszerez-
ni, természetesen a hozzá illő 
körfűtőházzal együtt…
   Ezek alapján eldőlt, hogy az 
asztal a fűtött pincében fog 
megépülni és nem egy apró 
darab lesz :) . A döntést lelkes 
rajzolás követte, nyár végén 
megkezdtem a vágányzat be-

Optomi vonatozik
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szerzését, de a lapszabászat-
ban is törzsvendég lettem, 
ősszel pedig megkezdődtek az 
első próbamenetek nagyfiam 
és jómagam legnagyobb örö-
mére. Sokkal-sokkal később 
pedig, de szintén saját kezűleg 
elkészült az analóg kapcsoló-
pult és a fordítókorong is elhe-
lyezésre került fűtőházastul.  

Bocsáss meg, hogy félbe-
szakítalak, eszembe jutott 
most nekem is, hogy milyen 
volt, amikor én is elkezdtem 
megtervezni a saját terepasz-
talomat! A különbség annyi, 
hogy én úgy ahogy voltam tá-
jékozatlan voltam koromból 
adódóan, így habár mostani 
fejjel sok mindent másképp 
csinálnék, kedves emlék a 
szobában álló terepasztal, és 
az azon található rengeteg 
„egyedi” megoldás.
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optomi vonatozik
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Na szóval, több, mint hét év 
elteltével is meg vagyok elé-
gedve az asztal működésével, 
lehet, hogy eretnekségnek tű-
nik, de az analóg kitérővezér-
lés remekül párosul a vonatok 
digitális irányításával, az asz-
tal méretei nagy játszásokat 
eredményeznek. A vonatok 
száma jelentősre duzzadt a 

magyar vonatkozás megtartá-
sával. A végleges terep teljes 
kidolgozásával vannak még 
adósságaim bőven, hogy a jel-
zők és a felsővezeték hiányát 
ne is említsem.
   Úgy gondolom, hogy egy te-
repasztal teljesen sosem lehet 
készen, de ez nem is baj, hiszen 
a vasútmodellezés egy életre 

szóló hobbi:).
Tomi, én ezzel meg is köszö-

nöm, hogy szántál ránk időt, 
és vállaltad a beszélgetést, 
utoljára annyit mondok, hogy 
Gratulálok a terepasztalhoz, 
nem mindennapi teljesít-
mény!

SD
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optomi vonatozik
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Miért vonz téged a közös-
ségi közlekedés?
Még 1996 nyár elején édes-
anyám mesélt arról, hogy 
mikor ő fiatal volt, milyen jó 
volt utazni a kisföldalattinak 
a fa félköríves padján. Így kez-
dődött minden, mert azon a 
nyáron kezdett el érdekelni 
a közlekedés. Akkor kezdtem 
el járni a Deák téri Földalat-
ti Vasúti Múzeumba és ott 

kezdtem megismerni a közle-
kedést.

Budapesten melyik a ked-
venc villamostípusod, -vo-
nalad és miért?
Ez mindig is nehéz kérdés, 
mert én nem csak utas, ha-
nem járművezetői és esetleg 
karbantartási szempontból 
is nézek egy-egy járművet. 
Ugyan-úgy szeretek MUKI-t 

vezetni, mint T5C5K2-t így 
nem állnék ki egyik mellett 
sem. Európában a Bécsi ULF 
és Prágai T14 a nagy kedven-
cem. A vonalakkal kapcsolat-
ban is hasonlóan vélekedem, 
mert minden vonalnak meg-
van a maga szépsége és ne-
hézsége is.

Melyik a kedvenc vidéki 
városod, amiben van villa-
mosközlekedés, és külföl-
dön mi az amit a legjobban 
szeretsz a  közlekedésben?
Vidéki városok közül régóta 
Szeged a kedvencem, mint 
város, és mint vidéki villa-
mosközlekedés is. Külföl-
dön Bécs a szívem csücske. 
Talán a korszerűsége és a 
jólszervezettsége, ami meg-
fogott, de nem elhanyagolha-
tó kérdés az sem, amit a régi 
Stadtbahn átalakításával csi-
náltak.

A retró vagy inkább a mo-
dern járműveket, pályákat 
szereted? 
A szép modern járműveket 
szeretem a szép régi belvá-
rosban.

Honnan ered a Csukló be-
ceneved?
Ha lehet, ezt megtartom ma-
gamnak. :)

Csukló	neve	azoknak	lehet	ismerős,	akik	jártasak	a	BVE/OpenBVE	világában.	
Nevéhez	kapcsolódik	például	aT5C5,	a	T5C5K,	a	Ganz	G2,	és	a	Flirt	elkészítése	is	

BVE-hez.		Márciusi	számunkban	most	őt	kérdeztük	erről-arról.

Interjú
CSUKLÓ
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Interjú: Csukló

Térjünk át BVE világára. 
Mikor fedezted fel először 
a BVE játékot is mi volt az, 
ami megtetszett benne?
2004 végén mutatta meg ne-
kem egy kedves barátom ezt 
a programot. Talán amiatt 
tetszik, mert könnyen lehet 
hozzá járműveket, és pályákat 
készíteni. Csak találékonynak 
kell lenni. Mostanra már na-
gyon sok magyar kiegészítő 
elérhető hozzá. 

Mennyi időnek kellett el-
telnie, hogy most már ne 
csak játékosként legyél je-
len, hanem modellezőként 
is?
Szinte a kezdetektől fejlesz-
tek járműveket. Úgy érzem, 
talán nem is csinálom rosszul, 
mert nagyon sok időt és ener-
giát fordítok a háttér munká-
ra.

Mi volt az első jármű, amit 
BVE-hez készítettél és mi-
ért erre esett a választá-
sod?
A T5C5-ös kocsit sikerült elő-
ször elkészíteni. Amikor ezt 

csináltam, épp abban az idő-
ben jártam ennek a villamos-
nak a típusképzésére és ez 
hozta az ihletet! 

A weblapodon a bemutat-
kozásnál említetted, hogy 
megpróbáltál kísérletet 
tenni arra, hogy fejleszd a 
BVE-t. Elmondanád nekünk 
mik voltak ezek a tervek, 
és sikerült-e elterjeszteni 
ezeket?
Próbáltam kicsit valósabbá 
tenni, de amikor az OPENBVE 
megjelent akkor abbahagy-
tam, mert az jóval többet tu-
dott, mint amit én meg tud-
tam volna valósítani, bár én 
még mindig vágyom a MULTI 
verziót tartalmazó játékra!

Amikor járművet készítet-
tél melyek voltak azok a 
dolgok, amik nagyon nem 
voltak ínyedre és azok, 
amelyeket különösen sze-
rettél csinálni?
Szeretek utánajárni, körbe-
fotózni, hangokat felvenni 
egy járműről. Sokkal több 
anyagot gyűjtők, mint ami-

Csukló BVE-s munkái
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re szükség van, mert sosem 
lehet tudni, hogy mire lesz 
szükség később. Szerencsém-
re a közlekedési cégek segí-
tőkészen álnak a dologhoz. 
A motorhangokat nagyon 
nem szeretem megvagdosni 
és beilleszteni, mert sok vele 
a pepecsmunka, de ez is kell 
egy jól kidolgozott kocsihoz!
Téged arról ismerünk, hogy 
járművek építése a szakterü-
leted.

Próbálkoztál esetleg építe-
ni pályát is, ha igen, akkor 
mit építettél meg, illetve 
mennyire jutottál vele?
Pályát még nem építettem, 
de saját használatra kísérle-
teztem a működő holdfény-
jelzők berakásán egy-egy vá-
rosi pályánál.

BVE-s munkásságod során 
mi az, amire a legbüszkébb 
vagy és mi az, amire kevés-
be vagy egyáltalán nem 
vagy büszke? 
A weblapomon lévő összes 
járműre büszke vagyok, mert 
amikor készültek, az akko-
ri tudásom legjavát adtam! 
Amit Csabi barátommal készí-
tettünk, az egy másik korszak 
az OPEN BVE lehetőségeit fe-
szegető dolgok, de szeretnék 
saját fejlesztésű 3D-s jármű-
vet is kiadni.

Úttörője vagy a járműépí-
tésnek. A tapasztalataid 
alapján melyek azok a té-
nyezők, amiken javítanál 
a programon, valamint mi 
az, ami szerinted hiányzik 
a programból?
A program nagy hiányossá-
gának tartom, hogy nincs 
több vezetős az az MUIT op-
ciója, illetve ehhez kapcsoló-
dóan esetleg össze lehetne 
fűzni egy valamilyen bizber 

rendszerrel akár automata, 
akár irányítási pozíciót ellátó 
személlyel is, mint például a 
Microsoft Flight Simulator. 
Járművek terén jó lenne a 
töréseket és sérüléseket, va-
lamint esetleg a hibák meg-
jelenését is modellezni, de ez 
sokkal komolyabb program 
lenne, mint a mostaniak, így 
a BVE valamint az OPEN BVE 
elvesztené az egyszerűség 
varázsát is.

Sokunk által kedvelt villa-
mos típusa a T5C5-ös. En-
nek a korszerűsített vál-
tozatait is megépítetted. 
Mint e típus vezetője sze-
rinted mennyire lett élet-
hű a modell?
Törekszem mindig olyan élet-
hűre elkészíteni az adott jár-
művet, hogy a program lehe-
tőségeihez képest mindig a 
legjobbat nyújtsam. Ám van
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Interjú: Csukló

Csukló közreműködésével készült OpenBVE-s 
földalattik
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nak a programnak korlátjai, 
ezáltal tökéletesen az ere-
detivel megyegyező módon 
működő járművet nem lehet 
létrehozni.

Mi a véleményed az 
openBVE-ről, próbáltál-e 
külső nézetes járművet 
építeni hozzá és mi az, ami-
től jobb lehetne ez a szimu-
látor?
Jelenleg is tanulom az OPEN 
BVE-ben való járműépítést, 
de saját járművet csak akkor 
adok ki, ha már az én elvárá-
saimnak is meg fog felelni!

Milyen járműveket látnál 
szívesen még openBVE-
ben?
Talán nálam fura ez a kérdés, 
mert amit szeretnék, azt meg 
is csinálom. Nagyon sok jármű 
vár még befejezésre nálam is, 
mert vagy az idő vagy valami-
lyen információ, esetleg az al-
kotókedv hiányzik!

Régebben sokszor kaptunk 
újabbnál-újabb fejlesztése-
ket, ám mára már más a 
helyzet. Szerinted ennek 
mi lehet az oka?
Az én kedvemet is erősen 
visszafogja az, ha kiadok egy 
járművet akkor mások ezt el-
lopták és minimális változta-
tással  sajátjukként adták ki, 
ami nem mindig a jármű elő-
nyét szolgálta.

Neked mennyire tetszenek 
a mások által készített jár-
művek és pályák?
Általában valamilyen kritikát 
megfogalmazok az új jármű-
vekkel szemben, amit a több-
ség vagy elfogad vagy nem, 
de úgy érzem, hogy alkottam 
már sok olyan járművet ami 
alapján kritizálhatok másokat 
ilyen téren. A mostanában ké-
szülő pályák már sokkal szeb-
bek mint a 6-8 évvel ezelőtti-
ek, így ezek egyértelműen, és 
kizárásos alapon tetszenek!

Tőled várhatunk-e még 
újabb fejlesztéseket és a 
régebben készült jármű-
vekre frissítéseket?
Igen, tervezem pár még ki 
nem adott kocsi megépítését 
és úgy gondolom, hogy akkor 
is lesz még olyan jármű, amit 
nem csinált meg még senki, 
de most szeretnék átállni az 
OPEN BVE formátumára. Míg 
ezt biztonsággal nem teszem, 
nem adok ki új dolgot.

Mi véleményed a mostani 
openBVE/BVE-s közösség-
ről valamint a fejlesztők-
ről?
A mostani közösségben saj-
nos időhiány miatt keveset 
veszek részt, de remélem, 
ezen tudok majd változatni. 
Egy időben szerettem volna 
BVE tábort szervezni, de a 
KMO-ban levő rendezvény tö-
kéletesen lefedi ezt, így már 
csak nekem is el kéne jutnom 
ezekre a rendezvényekre.

HLJ

Képek: csuklo.atw.hu (indafoto); bveklub.hu; vonatmagazin.blog.hu
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