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Áprilisi számunkban ismét nagyon 
színes témákkal foglalkozunk. Bár ezt 
már megszokhattátok. :) Na, de elég a 
viccből, lássuk a medvét!

A sort a Tram Simulator Düsseldor-
fal kezdjük. A Rondomedia legújabb já-
tékában ezúttal villamost kell vezetnünk, 
és nem is annyira rosszul, mint amily-
enre számítottunk!

Aztán egy érdekes, törés szimulátort 
mutatunk be, amiben pusztán annyi 
a feladatunk, hogy minél jobban szét 
törjük járgányunkat. Az ötlet vethet fel 
kérdéseket, hogy mégis mi ebben a jó, 
mindenesetre a megvalósítás csillagos 
ötös!

Ehavi számunkban nem egy, hanem 
kettő Ez most komoly? cikket is le-
közlünk. Az egyik témája a Tow Truck 
szimulátor, a másik a hírhedt Goat 
szimulátor. Előbbiben autószállító tehe-
rautókat vezetünk, utóbbiban pedig egy 
kecskét.

Finom túlzással, de kicsit megkésve 
sikerült elindítani a másik sorozatunkat 
is, ami Szupervasak névre hallgat. Más 
kérdés, hogy feltehetőleg ez lesz az 
utolsó rész is belőle. De ez a jövő kér-
dése, most még nem ott tartunk.

Közút kategóriánkban szintén két cik-
kel készültünk, a címlapos 4-es Metrót 
bemutató írásunkkal, és a 40 éves BKV-t 
 taglaló cikkünkkel.

Utána a Minimundus varázslatos vi-
lágába kalauzolunk el, bemutatjuk a 
miniatűr Földet, itt a Földön!

Végül Bíró Endrével készített interjú  
zárja az áprilisi SimWorld Online Maga-
zint.

SD
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Még	novemberben	készült	el	a	Tram	Simulator	Dusseldorf	szimulátor,	ami	
azon	túl,	hogy	Dusseldorfban	játszódik,	az	U78-as	vonalat	mutatja	be	nekünk.	
A	játékot	ugyanazok	készítették,	akik	a	Függővasút	szimulátort	(Rondomedia),	

amiről	köztudott,	hogy	erősen	gyenge	lett.	Lássuk,	ezúttal	sikerül-e		
felülmúlniuk	önmagukat!

Tram Simulator Düsseldorf

SimWolrd6

A teszt az 1.0 verziójú 
programmal készült
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Tram Simulator Düsseldorf

Ismerkedés
Okosan sikerült a játék címé-
ből kivenni a 2013-at, gondo-
lom rájöttek, hogy azt a szin-
tet úgyse tudnák teljesíteni. 
Ez már jó pont számomra. 
De viccet félretéve, a betöl-
tő képernyő bizakodásra ad 
okot, a grafika rendben van, 
én hibát nem találtam ben-
ne. A beállítások opció alatt 
eléggé lebutított almenüket 
kapunk, előre beállított „sab-
lonok” vannak, ami a megje-
lenést illeti. Van alacsony, kö-
zepes, magas, és ultra magas 
beállítás. Ahogy észrevettem, 
a fokozattól függ, hogy meny-

7SimWorld



nyit tölt a játék.

Játék
Betöltés után az Esprit Arena-
ban találjuk magunkat, a játék 
elkezdi bemutatni, hogyan 
kell beüzemelni a gépet. Nem 
ismerem a valódi típust, de 
engem meggyőzött a beüze-
melés menete, részletessége. 
Amit érdemes a vezetésről 
megemlíteni, hogy itt sike-
rült olyan szinten elrajzolni 
az egészet, hogy azt hittem, 
a hajam leteszem. Történe-
tesen a bal oldali joystickot 
csak folyamatos gombnyo-
más mellett tudjuk működ-
tetni. Tehát nincs olyan, hogy 
csak lassan gyorsulunk, vagy 
picit fékezünk. Vagy nyomjuk 
a gombot, és ő elkezdi húz-
ni/tolni a kart a végletekig, 
vagy pedig gurulunk. Ezáltal 
a járművel elsőre, sőt talán 
későbbre sem lehet úgy meg-
állni, ahogy azt az illem taní-
taná.

És ha már előbb elmond-
tam az egyik végállomást, 
úgy az igazi, hogy elmondom 
a másikat is. Szóval az Esprit 
Arenaból tudunk elmenni a 
Dusseldorfi vasútállomáshoz. 
Az út durván 20 perc körül 
alakul. 7,6 km hosszú, össze-
sen 15 megállója van, amiből 
8 föld alatt. Az Arena van a 
felszínen, a vasútállomás pe-
dig a föld alatt, ezáltal pedig 
lehetőségünk nyílik a szimu-
lációban a magas peronos aj-
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Tram Simulator Düsseldorf
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tónyitásra is. A program ezen 
részét nagyon jól megcsinál-
ták. Tudunk összajtózni, kivá-
lasztani az ajtó nyitás módját 
(magasperon, vagy sem), és 
a kis „pixel” emberkék pedig 
hibátlanul felszállnak, bent 
pedig megkeresik a helyüket, 
majd leülnek. A járművel sincs 
különösebb probléma, picit 
lehetett volna még jobb a ka-
bin része, kicsit tákolmány ki-
nézete van, de így sem rossz. 
A modell többi részére vi-
szont nincs panasz. 

A textúrákkal nincs különö-
sebb gond az egész játékban 
szépen megcsinálták őket, 
talán lehetett volna egyes he-
lyeken nagyobb felbontásút 
is betenni, de így sem vészes.

Fontos megemlíteni, hogy 
a véletlenszerű játékkezdés 
mellett be tudjuk pontosan 
állítani azt is, hogy mikor, me-
lyik nap, milyen időben tol-
junk le egy kört a járgánnyal. 
Ez egy ma már alapszintű do-
log, de én azért örülök, hogy 
ettől függetlenül használha-
tó módon belekerült.

Emellett a játékban van 
pályaépítő részleg is, ami 
megint félig-meddig sikerült. 
Az elképzelés jó, miszerint 
kapsz egy üres négyzet alapú 
területet, és abba tudod be-
letenni az objektumokat, ám 
a megvalósítása már pocsék. 
Mit értek ezalatt? Nem mást, 
mint hogy hiába tanulmá-
nyoztam át a kézikönyvet, ott 
világi egyszerűen le van írva, 
hogy speciel kattintsak ide az 
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Tram Simulator Düsseldorf
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út létre hozásáért, majd húz-
zam az egeret, meg megint 
kattintsak. Csak éppen ez így 
nem működik. Amíg a háza-
kat, és egyéb kiegészítőket 
egyszerűen le tudom rakni, 
addig az utak, járdák, sínek, 
állomások lerakása vagy sike-
rül, vagy nem. Azon túl, hogy 
járdákat, utakat, meg síne-
ket kicsit vektorosan lehet 
csak módosítani. Aki használ 
photoshopot, az tudja, miről 
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Tram Simulator Düsseldorf
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Tram Simulator Düsseldorf

van szó. Ami ott működik, itt 
nem. Tényleg, ha az ember 
úgy csinálja, ahogy írják, hol 
leteszi végre azt a sínpárt, hol 
nem. Az egész inkább elveszi 
az ember kedvét az építéstől. 
A gondolatmenet itt is a kö-
vetkező lehetett, hasonlóan 
a „folyamatosan nyomjuk a 
gombot, hogy gyorsuljunk” 
módszernél: újítsuk meg, ta-
láljunk ki valami újat rá. Je-
lentem ez sikerült, csak épp 

11SimWorld
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Tram Simulator Düsseldorf

hátralépés lett a vége.

U78
A pályán haladva a megállók-
ban felfigyelhetünk a nálunk 
FUTÁR-ként ismert kijelzőkre, 
mindegyik megállóban van, 
és sajna negatívum, hogy fix 
képet mutat.

A felszínen haladva a város 
felemás képet mutat. Embe-
rek alig, autók is hol vannak, 
hol nem; mindamellett, hogy 
az igazi vonalról készült fotó-
kat nézegetve alapos munkát 
végeztek a srácok. Viszont ez 
nem minden. Az autók eléggé 
idióta módon kanyarodnak 
ki-be, ha az ő jelzőlámpáikat 
nézzük, akkor szomorúan 
konstatáljuk, hogy sötét az 
összes, nem mutat se zöld, 
se pirosat. Ez akkor szúrja az 
ember szemét a legjobban, 
amikor a sín melletti úton van 
az autók lámpája is, és akarat-
lanul is a szemébe röhög ez az 
oriási nagy baki.

Az alagútban pedig habár 
a textúrák itt is nagyon szé-
pek egyszerűen egysíkúak 
az állomások. Kinézetre én 
nem láttam különbséget. Itt 
leszögezném, hogy a valódi 
vonalon is ugyanolyanok a 
megállók kinézetei. Viszont 
az alagút, mint két állomás 
közti táv, nagyon le van egy-
szerűsítve, kb. a BVE legelső 
alagutas pályájára hasonlít. 
Van a fal, ami fekete, és hogy 



ne unatkozzunk, függőlege-
sen elválasztó csíkok vannak 
a falon.

Amikor vezetünk egy jármű-
vet a rengeteg dolog közül, 
amire figyelnünk kell, jelen-
tős részét teszi ki a pályán ta-
lálható jelzésképek felismeré-
se, és annak betartása. Hát itt 
a folyamatosan szabadot mu-
tató jelzőkön túl semmilyen 
tábla nincs. Ez azért baj, mert 
a játék egyszer csak benyögi, 
hogy itt ne menj többel, mint 
40, vagy 60, és mire fékezünk, 
már sötétül a képernyő. Majd 
újra kivilágosodik, és hátrébb 
dobva találjuk magunkat a 
pályán. A táblák teljes hiánya 
talán még az autók jelzőlám-
páinál is gigászibb baki. És 
sajnos itt a sor nem ér véget. 
A düsseldorfi végállomáson 
a fülkeváltást úgy oldották 
meg, hogy tovább megyünk 
az alagútba, majd a kép elsö-
tétül, és hirtelen máris a má-
sik vágányon találjuk magun-
kat, ellenkező irányban. Ez 
megint egy szokatlan és elke-
rülendő megoldás a jövőben. 
Szerencsére ez csak itt van, az 
Arena-nál hurokban tudunk 
fordulni. Ebből kifolyólag a 
játékban nem is lehet átülni a 
másik fülkébe.

Gépigény
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Tram Simulator Düsseldorf
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Tram Simulator Düsseldorf

A játék 2 gb-ot követel a 
HDD-n, Dual Core procit, 2.5 
Ghz-t, 4 Gb Ram-ot és Win7/8-
at kér. A gyártó Radeon HD-
2000-es videókártyát ajánl 
hozzá, és meg kell mondjam, 
hogy a gépigénye rohadtul 
nincs egy szinten azzal, amit 
cserébe ad. Nálam például 
medium beállításokkal futott, 
és úgy is volt, hogy kifagyott. 
Maxra húzva pedig töltés alatt 
is kifagyott. Mindamellett 
azért a grafika, az árnyékok, a 
fények, a modellek nem olyan 
jók, hogy ennyit zabáljon. 1.8 
Ghz, és 2Gb Ram bőven elég 
lenne.

Szoroztunk, osztottunk…
Habár a szoftver ígéretes-
nek bizonyult, sajnos eléggé 
felemás, és éppen ezért ha-
tározottan közepes szimu-
látor lett a végére. Ugyanis 
ahogy remélem a tesztből az 
kiderült, grafikailag nagyon 
eltalált, de a tábláknál, jelző-
lámpáknál, kontrollernél el-
követett hibák, hiányosságok 
erősen visszabillentik a mér-
leget. Tényleg olyan érzésem 
van, hogy néha nagyon oda-
tették magukat, néha viszont 
egyáltalán nem.

A pályaépítős rész pedig 
„inkább ne” kategóriába esik 
bele, inkább használhatatlan, 
mint használható. Azt nem so-
rolom a hátrányok közé, hogy 
relatív kevés cucc van benne, 
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Tram Simulator Düsseldorf

mert azt a jövőben meg lehet 
toldani, viszont a használha-
tósága erősen megkérdőjele-
zett.

Egy hibajavító csomaggal*  
viszont ebből az alapból egy 
egész jó szimulátor válhat a 
jövőben.
10-ből 5-öt kap.

SD

*= Azóta már kijött az 1.01-es verziót 
tartalmazó patch.
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BEAM NG
A TÖRÉS SZIMULÁTOR

Ebben	 a	 cikkben	 egy	 eléggé	 érdekes	 szimulátort	 fogunk	 bemutatni.	
A	Játék	neve	Beam	NG,	és	azzal	a	céllal	született	meg,	hogy	modellezze,	hogyan	

törik	a	legkülönfélébb	élethelyzetekben	az	autó.

SimWolrd16
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BEAM NG: A Törés Szimulátor

A programnak elég meredek 
gépigénye van, de ez teljesen 
érthető, mivel az autók töré-
si animációjának sokasságát 
sok más szoftver megirigyel-
hetné. A két véglet a követke-
ző: minimum 4 Gb Ram, Single 
Core CPU, illetve integrált 
videokártya. A maximum pe-
dig 8 Gb Ram, Quad-core pro-
cesszor, és Radeon HD 7950, 

17SimWorld
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BEAM NG: A Törés Szimulátor

vagy at-
tól jobb videokártya. 

Igazából szembetűnő különb-
ség csak a két véglet között 
van, a többi beállításnál már 
kevesebb az eltérés. A felte-
lepített játék 1,42 Gb-ot fog-
lal a HDD-n.

Ennyit a technikai ada-
tokról, lássuk a játékot.  
A betöltőképernyő eleve egy 
animáció, valahol a semmi kö-
zepén vagyunk, és mozognak 
a fák, fűszálak, bokrok.

A játék elég hamar a lé-
nyegre tér, a Play gombot 
megnyomva ki tudjuk válasz-
tani a pályát. Zuhanhatunk 
60°-os meredekségű szikláról 
lefelé, itt tudjuk a legjobban 
megnézni, hogy mire leérünk 
a pálya aljára, mi marad a 
kocsinkból. Aztán van még 
aréna, szikla-sziget, üres fe-
hér kockás tér, ugyanez csak 
rámpákkal, fákkal, és egyéb 
ügyességet próbáló objek-
tumokkal, de tudunk szeren-
csétlenkedni versenypályán, 
és úgynevezett „kis” szige-
ten, az USA-ban. Azért hasz-
náltam a szerencsétlenkedés 
szót, mert billentyűzeten ha-
lál egyenesben tartani az au-
tókat, nagyon hamar kipörög 
a kereke, illetve 
kicsúszik. Sze-
rencsére kont-
rollerrel is van 
lehetőség a jár-
műveket vezet-
ni. És ahogy 
akár a bemu-

SimWolrd18



tató videót el- 
nézem, vagy 
csak finom-
kodva próbá-

lok vezetni a 
pályákon arra következtetek, 
hogy akár lehet benne ren-
desen is vezetni, versenyezni, 
driftelni, vagyis bármi olyat 
csinálni, amit akár egy NFS-
ben. A pályák kidolgozottsá-
ga kiváló, teljesen rendben 
van, nem találtam eget renge-
tő problémát, vagy bármilyen 
bugot. Itt még megemlíte-
ném, hogy mindegyik pályá-
hoz külön évszak is tartozik, a 
pálya milyenségétől függően. 
Például a roncsderbis aréná-
ban télies az idő, vele szem-
ben a versenypályán, ahol süt 
a nap.

A játékban nincs se eső, se 
hó, se semmi, ami az égből 
esik, leszámítva a kocsit. Ezt 
úgy gondolom joggal hagyták 
ki a készítők, mert teljesen 
fölösleges lenne ezzel is ter-
helni a program amúgy sem 
kevés gépigényét.

Ami az autókat illeti, iga-
zából nagyjából a legklasszi-
kusabb formájúakat tudjuk 
tropára zúzni, legyen az te-
herautó, dzsip, Cadillac, vagy 
Volvo. Fizikájukat tekintve, 
mint laikus autós szerintem 
teljesen rendben vannak, és 
ami fontos, a külső sérülé-
sektől függetlenül a jármű-
vek belül is tudnak sérülni, 
amit úgy vehetünk észre elég 
hamar, hogy vagy nincs fék, 
vagy gáz, esetleg nem tudunk 
kormányozni, vagy szimplán a 
motor állt meg, vagy a váltó 
mondta be az unalmast.

Az autók törés-animációja 
ahogy arra korábban is utal-
tam frenetikus, de persze 

benne vannak 
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BEAM NG: A Törés Szimulátor

azok a „hibák”, amik szinte kö-
telezőek, (dísztárcsa átrepül 
az autón; lökhárító átszakad-
va benne marad az autóban; 
frontális ütközésnél a szélvé-
dő csak bereped), mégis, azt 
kell, hogy mondjam, én nem 
láttam a játékban töltött idő 
alatt két ugyanolyan törést. 
Tényleg amennyire lehet, és 
amennyire sikerül összetör-
nünk az autót, annyira össze 
is törik.

Összegezve a grafikát, sze-
rintem teljesen megállja a 
helyét 2014-ben is, sok játék-
gyártó azért vehetne példát 
róluk.

Kameranézetekből van né-
hány, tudjuk kintről a kocsi 
mögül nézni az eseményeket, 
de be is tudunk ülni. Van mo-
torháztető kamera, és jobb 
oldali utasajtós is. Ezeken be-
lül pedig a numerikus billen-
tyűzeten mozgatni is tudjuk a 
kamerát.

Persze felmerül az olvasó-
ban a kérdés, hogy mégis mi 

SimWolrd20



BEAM NG: A Törés Szimulátor

értelme van a játéknak? Hát 
pont az, hogy össze tudjuk 
törni az autót, és a program 
képes leszimulálni azt, ha ez 
történne, akkor így törne ösz-
sze az autó.

Mivel konkrét célja a játék-
nak nincs, ezért én azt mon-
dom rá, hogy unaloműzőnek, 
vagy érdekességnek tökéle-
tes, az embert nagyon jól le 
tudja kötni.

SD

21SimWorld
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Hogy mi volt az első benyomásom a játékról? Az hogy elmegy. Miért? Mert tökélete-
sen hozza azt a szintet, hogy ha 500 forintért árulnák. Ha nem is pont 500.—ért, de 
egy darab 1000 forintos bankóért mindenki élvezheti eme nagyszerű játék nyújtotta 

kikapcsolódást.

SimWolrd22
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Ez most komoly? 4:  Towtruck Simulator 2010

Ismerkedés
Amikor ráakadtam a játékra, 
kíváncsi lettem, hogy most 
mit is akarhat tőlem egy 
olyan szoftver, amiben par-
koló autókat kell elszállítani. 
Hát sokat nem, az kiderült 
a nyúzópróba alatt. Ám, ha 
mondjuk a januári kukás-szi-
mulátorhoz kellene hasonlí-
tani, akkor mindenfélekép-
pen rohadt sokat.

3..2..1.. START!
A főmenü stílusosan (vagy 
nem) egy aszfalt utat mutat, 
ami folyamatosan megy le-
felé, vagyis mozgásban van. 
Fent a menüpontok, gyorsan 
csinálunk egy accountot, és 
már töltődik is a játék. A gra-
fikához képest szerintem so-
kat tölt, de ez idáig még nem 
vészes. Az már inkább, hogy 
a betöltő képernyő egy felhő 
fotója. Hogy jön ide a felhő? 
Kinek volt ez a szerencsétlen 
ötlete, hogy egy vontatós 
játékba egy felhő legyen a 
betöltőkép?

Mindegy, végülis ez csak 
egy fotó, nem ez a perdöntő. 
A telepen vagyunk, hamaro-
san meg is kapjuk a hívószót, 
kis ablakban megjelenik a 
feladat, induljunk!

Kis GPS-nyíl a vezetőnk, 
oda is érünk az autóhoz, és 
egyből egy nagyon fontos 
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Ez most komoly? 4:  Towtruck Simulator 2010

problémába botlok meg, 
és töröm össze a fejemmel 
együtt az egész számítógé-
pet. Mégpedig, hogy mi a 
bánatot csináljak??? Egy árva 
szöveget nem kapok, nincs 
tutorial pálya, semmi, egy-
ből bele a közepébe, és halj 
éhen…

Megértem, hogy ha len-
ne tutorial, akkor azt úgyse 
vinné ki senki, de akkor leg-
alább az védené a készítőket 
az ilyen jellegű hisztiktől. 
10 perc után rájöttem, hogy 
melyik gombokkal mit kell 
csinálni, és a harag lángja ki 
is hunyt a szememben, mert 
az autók trélerre rakása el-
képesztően jól meg lett csi-
nálva. A játék ezen része a 
legnagyobb sikere. Nagyon 
pontosan lehet az emelővel 
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Ez most komoly? 4:  Towtruck Simulator 2010

mozogni, szóval komolyan 
mondom, ez egy hatalmas 
nagy pirospont.

Ami utána jött, az viszont 
nem. Történetesen ugye mit 
akar a játékos? Hát bevinni a 
kocsit a telepre. Ez könnyű, 
ám az autót ott hátul nem 
lehet rögzíteni, ami azt ered-
ményezi, hogy össze-vissza 
rázkódik, dobálózik, emel-
kedik, amíg mi vezetünk. Ez 
egy hatalmas nagy bug, fő-
leg amikor az emelőrúdon 
keresztülesik az autó… Most 
komolyan, azért ezt sem lett 
volna olyan nehéz megcsinál-
ni, csak pluszban egy gomb, 
ami fixálja az autó a tréleren. 
És mivel a játék másik fele 
erről a kulcsfontosságú fel-
adatról szól, nem hiszem el, 

25SimWorld



S
zim

u
láto

r

Ez most komoly? 4:  Towtruck Simulator 2010

hogy nem látták a tervezők, 
hogy ez így gáz.

A játék további menete 
ugyanez, és a pénzből pedig a 
nagy nehezen megtalált bolt-
ban tudunk venni még több 
célgépet a feladatokhoz. Ja, 
meg persze bírságokat tu-
dunk a pénzből kifizetni, egy 
esetleges gyorshajtás, piro-
son való áthaladás, vagy bal-

eset képében.

Grafika
Azt kell, hogy mondjam, a 
grafika egész tűrhető ezért 
az árért. Nem találtam sem-
mi olyat, ami kivetni való len-
ne benne, épp ezért igazából 
egy rossz szavam sem lehet 
ezzel kapcsolatban. A megje-
lenésen kívül viszont a város 
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Ez most komoly? 4:  Towtruck Simulator 2010

kihalt. Ember, mármint sétá-
ló egy sincs, és ami az autó-
kat illeti, nos itt sem fogunk 
a dugóban ülve elmúlatni a 
játszásra szánt perceinket.

WASD
A játék irányítása hozza azt a 
szokásos szintet, amit az au-
tós játékok szoktak. Tehát a 
nyilak, kézifék, index, duda, 
és lámpa. Tudunk váltani au-
tomata, és manuál váltó kö-
zött. Ennyi igazából elég is 
a vezetéshez, mert ezekkel 
remekül meg is lehet azt ol-
dani, az általában egyenes 
utaknak köszönhetően. Van-
nak kameranézeteink is, ami-
ben benne van a fülke nézet, 
amiről azt kell, hogy mond-
jam, hogy szintén bőven hoz-
za az átlagos szinthez ele-
gendő kidolgozást.

Off
Végeredményben annyira 
nem beszélhetünk itt egy ga-
gyi játékról, de azért lássuk 
be, hogy az sem egy teljesen 
százas ember, aki ezt kitalál-
ta. Ideális lehet a 8 éves Pis-
tikét fél órára lekötni, de ne 
csodálkozzunk, ha utána 1 
hétig nem áll szóba velünk!

SD
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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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Igen,	 jól	olvasod.	Goat	Simulator.	Ahogy	az	a	fejlécből	 is	kiderül,	 illetve	amint	
arra	 a	 kiadvány	 elején	 is	 utaltam,	 ez	 a	 játék	 nem	 volt	 betervezve,	 ám	 látva	
internetszerte	azt	a	fajta	sikerességet,	amit	ez	a	játék	elért,	mégis	úgy	döntöt-
tem,	hogy	akkor	írjunk	róla	mi	is!
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Van egy ötletem…
Valószínűleg ez volt az a 
mondat, ahonnét elindult 
ennek a játéknak az útja. 
A Coffee Stain Studiosnál 
végül pedig úgy döntöttek, 
hogy minek hagyjanak veszni, 
egy ilyen remek ötletet, úgy-
sincs a piacon hasonló, hát 
vágjunk bele. Hátha többen 
veszik majd, mint Titanfall-t. 
Különben a fejlesztőhöz 
tartozik még a Sanctum1, 
Sanctum TD, Sanctum 2, az 
I Love Strawberries, és az A 
Story About my uncle játék 
is. Megmondom őszintén, én 
nem vagyok otthon nagyon 
a PC játékok világában, elég 
kevéssel is játszom, de ezek 
a nevek semmit se mondtak 
nekem. Ezen információk is-

merete után elindítottam a 
játékot.

Megvalósítás
A játék gépigénye a követ-
kező: QuadCore 2.0 Ghz-es, 
vagy nagyobb procit, 4 Gb 
RAM, és Nvidia GeForce 8800 
GTS, vagy jobb. Vinyónkon 2 
Gb-ot foglal el. Én ezt sokal-
lom, mert szerintem ehhez a 
konfighoz az a kidolgozott-
ság kevés, ettől azért többet 
várna el az ember. Merthogy 
ugyan a textúrák szépek, az 
árnyékokra sincs semmi pa-
nasz, viszont az egész olyan 
túl tökéletes. Egyszóval ha-
bár kétségkívül szép a meg-
jelenése a játéknak, egy erős 
”jót” tudnék mondani rá. Per-
sze, azt is tisztázzuk, hogy 
azért itt nem a grafika a leg-
fontosabb, hanem a feladat, 
de erről később. 

Hibák vannak a játékban 
(hol nincsenek), a legkézen-
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Felcím

fekvőbb a járás közbeni csú-
szás. De ugye az ilyen kaliberű 
játékoknál ezt már megszok-
hattuk. Ami különösen tet-
szett, hogy van egy daru, ami-
re fel lehet mászni, ezt úgy 
oldották meg, hogy gyakor-
latilag a kecske vízszintesen 
a levegőben járva emelkedik 
a létránál felfelé. Közben a 
fejét folyamatosan beleveri a 
fokokba, aminek következté-
ben az állandóan ugrál, törik, 
nyeklik össze-vissza.

Játszunk!

Szóval játék. Indítás után gya-
korlatilag egy lényegre törő 
menüt kapunk, közben a hát-
térben folyamatosan megy a 
kamera, azt a területet járja 
be, ahol történik majd a kecs-
ke szimulálása. Hm… De fura 
ezt leírni… Ha beállítottuk 
amit be akartunk (nem köte-
lező, egyből használható a 
játék) akkor a Start menüre 
menve a kamera hirtelen oda-

ugrik a kecskéhez. Mielőtt el 
nem felejtem. Van Loading 
ablak is, amiben pedig na-
gyon hasznos infók vannak el-
helyezve többnyire az irányí-
tással kapcsolatban. Miután 
birtokba vettük kecskénket, 
a feladat adott, okozz minél 
több kárt. Persze, mehetsz 
ész nélkül mindennek neki, aki 
azonban feladatokat szeret-
ne magának, az az aktuálisan 
elérhető achievementekből 
tud válogatni. A játék külön-
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ben itt ki is fújt. Persze egy-
egy feladat lehet könnyebb 
vagy nehezebb, ettől függet-
lenül a játék valóban kimerül 
ennyiben.

De azért részletezzük egy 
picit ezt a pusztítást, mit is 
takar ez valójában? Tudunk 
„BAAAA”-zni, tudunk meg-
nyalni dolgokat, de ott figyel-
ni kell, mert a nyelvünk oda 
tud ragadni mindenhez, amit 
megnyalunk. Ha nem von-
juk vissza a parancsot, akkor 
odaragad hozzánk a tárgy/
ember, és ameddig akarjuk 
addig tudjuk magunk után 
húzni. Eközben a nyelvünk 
akár többszörösére is nyúl-
hat. Ezt nálunk bioszórán nem 
mondták… Neki tudunk ugra-
ni, dőlni bárminek, ha az illető 
ember, őt ellökjük, ha az illető 
tárgy, akkor pedig vagy szét-
esik, vagy felrobban, aminek 
következtében elrepülünk a 
világ végére. Van a játékban 
egy főút, amin járnak autók, 
kamionok, ezekkel el is üttet-
hetjük magunkat. Le tudunk 
heveredni a földre, és tudunk 
jobbra-balra gurulni. Eszmé-
letlen, nem? Néhány házba be 
is tudunk menni, és szét tud-
juk verni a berendezést. Azok 
belső megjelenése különben 
ugyanolyan a kültérhez ha-
sonlóan, szóval elég korrek-
ten ki van dolgozva.

Van óriás csúszda, daru, 
driftpálya, ahol persze zajlik 
az élet, gyakorlatilag minden-
be bele tudunk kotnyelesked-
ni. Kecskénket fel tudjuk dob-
ni jatpackal, amivel óvatosan 
tessék bánni, mert nagyon 
irányíthatatlan.

Pro & Kontra
Hát akkor próbáljuk meg ob-
jektíven nézni a dolgot. Miért 
éri meg, és miért nem. Kezdjük 
azzal, hogy miért igen. A játék 
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grafikailag jó, habár hibáktól 
nem mentes, ezek azonban 
tekintve az egész játékot in-
kább megmosolyogtatóak, 
mintsem idegesítőek. Van 
konkrét feladatunk s, így nem 
csak annyi a játék értelme, 
hogy pusztíts, amit akarsz.  
A játék 10 euró, ami körülbe-
lül 3000 forintnak fele meg, 
ha 300-zal számolunk. Egy 
nagyon agyzsibbasztó nap 
után jóleshet leülni kecsként 
elé, és csak úgy törni-zúzni, 
hülyéskedni kikapcsolódás 
képen.

Amiért nem éri meg, az pe-
dig eleve az ötlet, és a pénz. 
Ugyanis jó oké, biztosan re-
mek kikapcsolódást nyújt, de 
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azért 3000 forintot konstruk-
tívabb játékokra is el lehet 
verni.

Én azt mondom, ha vala-
kinek van úgy 3000 forintja, 
hogy az sehonnan sem fog 
hiányzoni, és felkeltette ez a 
cikk az érdeklődését, az ve-
gye meg, a Steamen elérhető, 
és szórakozzon vele kedvére.
SD
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Kisebb	kihagyás	után	ismételten	jelentkezem	
egy	gyorsvasúti	cikkel	(folytatva	a	korábban	
megkezdett	sorozatot),	melynek	soron	követ-
kező	témája	a	francia	nép	büszkesége:	a	TGV!	Az	
elmúlt	évtizedekben	(pontosabban	2007-ben)	
akkora	médiavisszhangot	kapott	az	a	híres	574,8	
km/h-s	(!)	sebességrekord,	hogy	ennyi	év	távla-
tában	is	bármelyik	laikus	embernek	összerakva	
ezt	a	három	betűt,	egy	szupervonat	jut	eszébe	
először.	Ezt	a	kiváló,	nyereségorientált	rendszert	
egyszerűen	csak	két	szóval	jellemezném:	sikerre	
született.	A	kezdeti	nehézségeken	túllépve	si-
került	egy	olyan	félelmetes	hatékonyságú	rend-
szert	kiépíteni	a	francia	mérnököknek,	amivel	
szemben	nem	igazán	lehet	felvenni	a	versenyt.	
Bár	ahogyan	azt	a	korábbi,	Japánnal	foglalkozó	
cikkemben	írtam:	A	Shinkanszen	a	világelső!	

Még!	Hallva,	olvasva	a	franciák	legújabb	terveit	
(melyek	eléggé	nagyratörők),	szerintem	belát-
ható	időn	belül	átbillen	az	a	bizonyos	mérleg	a	
francia	oldalra	és	átveszi	Japántól	a	világelső	
helyezést	a	gyorsvasúti	közlekedés	területén.	
Számomra	ez	az	a	vasúti	téma,	melyről	több	

kötetre	való	írást	lehetne	közölni,	de	mivel	ez	itt	
nem	lehetséges,	ezért	igyekszem	a	legfontosabb	

tudnivalókat	belesűríteni	ebbe	a	cikkbe.

És	miután	bevezetőm	végére	értem,	lássuk	vég-
re,	hogy	mivel	is	van	dolgunk!

V
a

sú
t
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Szupervasak 1: TGV

A kezdetek
Azt tudjuk, hogy Japán az 50-
es években kezdett nekilátni 
a Shinkanszen kifejlesztésé-
hez, majd ebből ihletet me-
rítve Franciaország is nekilá-
tott a saját gyorsvasútjának 
a megtervezéséhez. Az első 
szupervonat, amivel előruk-
koltak, az Aérotrain-nevet vi- 
selte, melynek neve utalt a 
műszaki kivitelezésére és a 
sebességére is egyben. Túl-
szárnyalták vele a 400 km/h-t 
is (430  km/h pontosan), de 
valahogy mégsem volt az iga-
zi. Miért? Mert enyhén szólva 
nehezen illeszkedett bele a 
rendszerbe, kompatibilitási 
és kapacitási problémák is jel-

lemezték az Aérotraint 
egyaránt. A má-

sodik pró-
b á l -

kozásuk a nagysebességű 
szerelvények megvalósításá-
hoz már életképesebb volt, 
ugyanis a gázturbinához 
nyúltak a francia mérnökök. 
A gázturbinával teljesítmény-
növelt vonatok még jó meg-
oldások is lettek volna, de az 
ördög nem alszik és beütött 
az olajválság, mely hamar vé-
get vetett a gázturbina felé 
kacsintgató mérnökök ked-
vének. Nem elhanyagolandó 
az a tény sem, hogy egy ilyen 
vonat igen nagy zajt is kelt, 
melyet viszont az utasok nem 
értékelnek túl jól. Ráadásul 
még gazdaságtalan is volt. 
Az 1960-as év volt az, amikor 
elindult felfelé a nagysebes-
ségű vonat „csillaga” a fran-
cia égen. Elindították a Le 
Capitol nevű járatot, melynek 
legnagyobb sebessége 160 
Km/h volt az azonos nevű vo-

nalon. Ám eközben Japán-
ban és Németország-

ban már 200 
Km/h-val 

közlekedtek a vonatok és 
hogy a franciák le ne marad-
janak, lázasan átépítették a 
Le Capitol-vonalat és belép-
tek a nagysebességű vasút 
előszobájába (1967-et írunk 
ekkor). Az 1970-es években 
(és napjainkban is) a legfrek-
ventáltabb vonal a Párizs-Ly-
on közötti vasút, melynek ka-
pacitása már kicsi volt ahhoz, 
hogy sok szerelvény közle-
kedhessen rajta nagy sebes-
séggel, úgyhogy nekiláttak a 
franciák még két vágánnyal 
megspékelni a vonalat, me-
lyet azonban már 270 Km/h-ra 
terveztek a „versenyszellem 

jegyében”. Ez a vo- 
nal 1981.09.27.-én 

készült el és 
e z z e l 
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hivatalosan is elindult a TGV-
szolgáltatás Franciaország-
ban.

Gyorsaság, komfort, for-
galom
A TGV mondhatni már, Fran-
ciaország jelképévé vált. 
A kényelem, a gyorsaság és az 
ergonomikus kialakítása min-
den bizonnyal az utazóközön-
ség első számú utazási esz-
közévé teszi. A folyamatosan 
felállított sebességrekordok 
pedig konkurenciát kívánnak 
teremteni a repülőgépeknek. 
Erre remek példa a Párizs-Lon-
don viszonylat a „Csalagúton” 
keresztül, illetve a Párizs-
Frankfurt vonal, melyet ösz-
szességében rövidebb idő 
alatt tehetünk meg vonattal, 
itt ugyanis nem kell alávet-
nünk magunkat a reptereken 
már jól megszokott, hosszas 
átvizsgálásoknak. A franciák 
már a kezdetek óta tudatosan 
arra törekedtek, hogy a más 
országok által elért vasúti se-
bességrekordokat minél ha-
marabb megdöntsék és erre 
aligha lenne alkalmasabb esz-
köz a TGV-nél, melynek neve 
egybeforr a gyorsasággal. Az 
első sebességrekordot a TGV 
TM 111 Atlantique-nevű sze-
relvénye állította fel 1990. 
Szeptember 18-án. Majd ez-

után következtek az országok 
közti versenyek, melyet most 
nem részletezek. A sebesség 
rekordlista legutolsó bejegy-
zése is a TGV-t említi, mely 
2007. április 3-án állította fel 
a híres 574,8 km/h-s rekordot, 
17 évvel az első „győzelem” 
után. Felvetődik a kérdés: va-
jon mire jók ezek a folyama-
tos rekordállítások?  Egyfelől 

hírnevet szerez magának, 
melyből következik az utas-
létszám emelkedése. Másfe-
lől az ilyen sebességrekord ál-
lításokkal lehet meggyőződni 
afelől, hogy biztonságosan 
lehet emelni a már amúgy is 
szédítő, átlagos utazósebes-
ségen. Jelenleg ez a sebes-
ség átlagosan 300 km/h, mely 
a szomszédos országokban is 
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érvényes. Az egyetlen vonal 
a LGV-est (Keleti gyorsvas-
útvonal), melyen az utazóse-
besség 320 km/h. Ez a Párizs-
Frankfurt viszonylat. Párizs a 
TGV-vonalközpont és ha tér-
képre is nézünk, akkor láthat-
juk, hogy a vasútvonalak su-
garas elrendezésűek, Párizst 
elkerülő vonal nincs (még).  
A szerelvények is sokat változ-

tak. Ma már emeletes TGV-k 
járnak javarészt és már azok is 
kapcsolva. Ez mutatja tehát, 
hogy mekkora is az igény erre 
a szolgáltatásra. A fejleszté-
sek most sem állnak le és fo-
lyamatosan dolgoznak a fran-
cia mérnökök, hogy hogyan 
lehetne még hatékonyabbá 

tenni a szolgáltatást. Már 
nem a sebesség növe-

lésében kell gondol-
kodni, hanem a 

pályahálózat 
bővítésében, 
ugyanis ez a 
terjeszkedés 
g a r a n t á l - 
ja további 
utaslétszám 
emelkedést. 
Elképesztő -
ek Franciaor-
szág tervei a 
b ő v í t é s r ő l , 
mely fino-

man szólva is 
megduplázná a TGV 

hálózatát. Jelenleg 11 
TGV-vonal működik Fran-

ciaországban, de már 8-nak 
ott vannak a tervei asztalon, 
hogy tovább bővítsék a szol-
gáltatást. Határon túlnyúló 
terveik is vannak: Csatlako-
zás az olasz, illetve a belga 
hálózatokhoz. a 11 féle TGV-
szerelvény pedig garantálja 
az utasok komfortját az in-
duló és célállomások között. 
Összességében elmondható, 
hogy a francia nagysebességű 
vasút egy klasszikus sikertör-
ténet. A kezdeti problémák 
és nehézségek leküzdése 
után egy olyan rendszert si-
került megvalósítani, mely a 
világelsők között van.

Zooláj
Forrás: Wikipédia; Vonattal? Természetesen! Blog; 
Bővülő TGV-hálózat 2030-ig! (Balogh Zsolt írása)
Képek: 4rail.net; gofrance.about.com; wikipedia.org; 
transitized.com; hochgeschwindigkeitszuege.com
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Eljött	ez	a	nap	is,	
igen	megéltük,	itt	
vagyunk,	március	
28-án	megnyitot-
ták	a	4-es	metrót	
a	nagyközönség-
nek.	28-án	reggel	
kilenc	órakor	a	
fejesek	hivatalo-
san	is	átadták	az	
utazó	közönség-
nek	az	új	vonalat,	
akik	délkor	meg	is	
rohamozták,	mint	
az	őrült	az	állomá-
sokat.	Ennek	örö-
mére	tekintsük	át,	
mi	tartott	idáig,	
és	hogy	megér-
te-e	várni	rá,	vagy	

sem.

Jelen cikknek az előzménye a Facebook olda-
lon megjelent átadásról szóló beszámolós cikk. 
Még nem olvastad? Ezt meg se hallottam! :) 
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Bezzeg az én időmben!
A 4-es metró már az 1950-es 
évektől tervbe volt véve, és 
ha a mostanit megnézzük, 
azért annyira nem is térnek 
el a múltbéli és a jelenkori 
tervek egymástól. Majd ha-
nyagolták az ötletet, egészen 
1970-ig, amikor ismét elő-
vették azokat. Akkor ugyanis 
megint mindenki támadásba 
lendült, és rengeteg ilyen-
olyan tervet, tanulmányt ké-
szítettek el. Ezek a tervek a 
BUVÁTI, az UVATERV, OMFB, 
és az ÁTB által jöttek létre. 
Olyan elképzelés is volt 1986. 
októberében, hogy a 3-as vo-
nalon működő AVR szőnyeget 
gyártó cég, a MATRA automa-
ta gumikerekű metrókat adna 
nekünk, természetesen an-
nak minden szükséges techni-
kai feltételével együtt. Aztán 
az oroszoktól, az államadós-
ság törlesztéseként az ők 
közreműködésével is lehetne 
új metrónk. Ez már életképe-
sebb ötlet volt, mert a tervek 
után tettek következtek, de 
néhány tárgyalás után egész 
egyszerűen 1989 áprilisára ki-
derült (!!!), hogy nincs pénz a 
metró építésére, és ha lenne, 
akkor teljesen új szakaszban 
tudnánk csak gondolkodni. Ez 
nekem egy felfoghatatlan do-
log, hogy úgy tárgyalok vala-
kivel, hogy amúgy nincs pén-
zem arra, ami miatt tárgyalok 
az illetővel. Fantasztikus. Ezek 
után még számos nyomvonali 
terv készült, majd 1989 őszén 
a MATRA újabb, de gyengébb 
ajánlatot tett. Csak 4 évvel ké-
sőbb 1990-ben a METRÓ-BER 
által készült egy olyan döntés 
előkészítő tanulmány, ami a 
Fővám teret kötötte volna 
össze a Bosnyák térrel. Ezzel 
szinte megegyező időben az 
oroszok újabb tervekkel áll-
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elő. A 

MATR A 
is bepró-

b á l k o z o t t 
még egyszer. 

Ők azt szerették 
volna, ha az 1995-

ös világkiállításra 
már elkészül az M4. 

Szerintük az építkezés 3 
év alatt lett volna teljesen 

kész. Mint ahogy eddig sem-
miből, ebből a tervből sem 
lett semmi. 1992-ben a KHVM 
és a Főpolgármesteri hivatal 
kiírt egy nyilvános nemzet-
közi versenyt, az új vonallal 
kapcsolatban, ami teljes kö-

rűen mindenre ki- 
terjedt. Majd, most 

k a p a s z k o d j a t o k , 
’94-ben a ’92-ben ki-

írt versenypályázatot, 
amire különben 5-en in-

dultak, érvénytelenné nyil-
vánították(!!!).1995 és 1996 
között az oroszok megint 
próbálkoztak valami érdemit 
mutatni, de –gondolom nem 
meglepő- ez is lyukra futott. 

1998. februárjában létre-
jött a korábban elhangzott 
EIB bankkal szemben az első 
hitelmegállapodás is. Május-
ban, a választások után az új 
kormány nem támogatta a 
metró beruházást, ezért leál-
lította teljesen azt. 1999-ben 
beperelte a Főváros vezető-
sége a kormányt (mivel fel-
mondta a 60-40%-os finan-
szírozási megállapodást is 
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értelemszerűen), amit aztán 
a Főváros első fokon meg is 
nyert. Ez alatt viszont tovább 
folytak a kormány ellenére is 
az előkészítő munkálatok.

Elképzelésből valóság
A következő érdemi idő-
pont 2003, amikor az M4 ez 
év novemberében megkap-
ta a környezetvédelemmel 
kapcsolatos engedélyeit is. 
A tényleges építkezés elkez-
dése viszont még váratott 
magára, egészen 2006-ig, 
amikor viszont megtörtént az 
alapkőletétel az Etele téren. 
Ezzel egyidőben az állomáso-

kat is elkezdték kiásni, és 
megépíteni. Ez alatt 

közben egy évvel 
korábban az 

Alstom meg-
nyerte az M2, 
és M4 vona-
lakra az új 
metrókocsik 
leszállítását.

A fúrópaj-
zsoknak 4 év 

kellett, hogy 
Kelenföldről a 

Keleti pályaudva-
rig eljussanak, ez-

után kezdődhetett meg 
a vonal felöltöztetése. El-
sőként a Bikás park állomás 
készült el teljesen 2013-ban, 
a teljes vonal azonban, idén 
2014-ben fejeződött be. Ja-
nuártól elkezdődtek a pró-
bafutások, és mint azt már 
tudjuk, március  28-án végleg 
elkészült az új vonal, habár 
azért tegyük hozzá, hogy nem 
az egész hosszában.

Ami a továbbiakban a vona-
tokat illeti, 2012-ben mutatta 
be az Alstom az újonnan elké-
szült prototípust, aminek for-
matervére szavazni lehetett 
a Főváros honlapján is. A pro-
totípus nyilvánosságra hozá-
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sa után kisebb vita robbant 
ki, ugyanis napvilágot láttak 
olyan képek, amin a frissen 

leszállított Isztambuli metró 
látható. Ebben még semmi 
háborgásra adó ok nincs, de 

abban már van, hogy gyakor-
latilag megegyezik a miénk-
kel az ő metrójuk. Ami azért 
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ciki és elszomorító, mert úgy 
lett beharangozva az új met-
rónk, hogy az egész világon 
egyedülálló dizájnja lesz, nem 
lesz még egy olyan ország, 
ahol ilyen, vagy hasonló fut-
na. Hát erre nem, pont egé-
szen véletlenül a törököknek 
csont ugyan olyan metrójuk 
lesz, szinte a mienkkel egy 
időben? Hát de! Ez azért szá-
momra elkeserítő, mert való-
ban jó lett volna, ha ilyen csak 
nálunk üzemel. De hát mit le-
het tenni, ez van.

Kész a remekmű!
Lássuk, mit is sikerült alkotni 
az elmúlt évek alatt! 7.34 km 
hosszú a vonal, 10 állomással 
rendelkezik amiből követke-
zik, hogy kevesebb, mint 15 
perc alatt lehet végigérni raj-
ta. Az állomások egyenként 
80 méter hosszúak, a felszín-
hez a legközelebb a Keleti 
pályaudvar megálló találha-
tó, míg attól a legtávolabb, 
a Szent Gellért téri állomás. 
Jelenleg 15 darab Alstom 
gyártmányú AM4-M4 típusú 4 
kocsis, teljes hosszában átjár-
ható vonat közlekedik, csúcs-
időben 2 percenként, azon 
kívül pedig 5 percenként. Fon-
tos megemlíteni, hogy a vonal 
teljes hosszában olyan szin-
ten automata, hogy gyakorla-
tilag vezetőre nincs szükség. 
A 4-esen a legnagyobb meg-
engedett sebesség 80 km/ó. 
Egymáshoz a legközelebb a 
Móricz Zsigmond Körtér és az 
Újbuda-központ állomás ta-
lálható. Ennek ellenkezője pe-
dig a szintén Újbuda-központ 
és a Bikás park. Két helyen 
van lehetőség átszállni másik 
metróra, az egyik a Keleti pá-
lyaudvar (M2), a másik a Kál-
vin tér (M3). Sajnos közvetlen 
összeköttetés nincs semelyik 
metróvonallal sem, így ha 

bármi oknál fogva az M4-ről 
mozgatni kell vonatot esetleg 
a VJSZ-be, azt mindenképp 
részben a MÁV hálózatán kell 
megoldani.

A vonalra jelenleg igaz az a 
jelző, miszerint Európa leg-
modernebb metrója most 

még nálunk üzemel. Ezt nem 
csak a technikai színvonalra 
értem, hanem a megjelenésé-
re is, de mint ahogy az a képe-
ken látszik, ez nem is kérdés. 
A hatalmas nyitott terek, be-
tonfelületek egyszerre hat-
hatnak ijesztően, és bámula-
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tosan. Meg kell még jegyezni, 
hogy az állomások színvilága 
is meglepően bátor. Az ál-
lomásokon átrohanva, vagy 
átsétálva inkább van olyan 
elképzelésünk, hogy egy plá-
zában vagyunk, mint sem egy 
metróban. Ez persze egyál-
talán nem baj. Ami viszont 
negatívum, az egyértelműen 
az állomáson lévő vonat tar-
tózkodási ideje. Elég sokszor 
tapasztaltam, hogy nem elég 
az az idő amíg a vonat az ál-
lomáson tartózkodik, mert 
még meg se történik teljesen 
az utascsere, de máris „bim-
bammol”. Nem lenne jó ötlet 
elvinni ezt a vonalat is a föld-
alatti örökké pörgős irányába.

De ez mind a felszín alatt 
tapasztalható. Nézzük, hogy 
a metró hatására mi változott 
a felszínen. Persze az alap, 
hogy az állomások környeze-
te fel lett újítva, rendbe lett 
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hozva. Véleményem szerint 
ezt is sikerült úgy megoldani, 
hogy a végére tényleg szépen 
nézzen ki az összkép. Ami a 
buszokat érinti, a 7A helyett 
107 lett, ami Újpalota-Astoria 
között ingázik, a 107E meg-

szűnt, a 7E pedig rövidített 
vonalon jár. A 40, 88-as, 240E 
busz pedig új végállomáson 
szállítja le az utasait, a Ke-
lenföldi pályaudvarnál. Ezek 
mellett még rengeteg busz-
nak módosul az útvonala. 

Újdonság még, hogy 101-es 
számon új viszonylat is indult 
Budatétény vasútállomás-Ke-
lenföld vasútállomás között.

Úgy gondolom, hogy még 
ódákat lehetne zengeni az új 
vonalról, hogy ilyen modern, 
meg olyan high-tech, olyan 
szép, hogy ejjj, meg ehhez 
hasonlók, de szerintem eny-
nyi elég is belőle, helyette 
inkább azt mondom, hogy aki 
még nem látta (ha még van 
ilyen), az menjen el, és nézze 
meg.

SD

Forrás: Metropol; BKK; BKV; 

metros.hu
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t BKV.	3	betű,	és	mindenki,	még	a	7	éves	Petike	is	tudja,	hogy	miről	van	szó.	De	
vajon	a	történetét	is	tudjuk,	hogy	honnan,	és	miből	jön	ez	a	3	betű?	Minek	in-
dult	a	kezdetekben,	és	mi	lett	a	jelenünkben?	Minden	kiderül	jelen	cikkünkből!

A BKV 40 éves történelme

AZ A BIZONYOS 3 BETŰ...

SimWolrd48

Elődök
A legeslegelső utazást kíná-
ló társaság 1866-ban jelent 
meg, ami alatt egy lóvasutat 
kellett érteni. Kevés befoga-
dó képességű, lassan haladó 
jármű. Ez volt a Pesti Közúti 
Vaspálya Társaság. Később 
Budán is épült kettő belő-
lük. Az egész történet innen 
indul, majd 1874-ben már 
gazdagabbak voltunk egy Fo-
gaskerekűvel, hála Nikolaus 
Riggenbachnak, aki fogaske-
rekűket tervezett akkoriban. 
Majd a történet folytatódott 
tovább, és elkészült az első 
HÉV is, így 1887-ben a Köz-
vágóhíd-Dunaharaszti közötti 
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pálya épült meg, de ez már a 
BKVT gondozásában.

Aztán 1889-ben történel-
mi lépés történt, ugyanis a 
rövid tesztüzem után, ami 
a Nyugati pályaudvar előtt 
volt, létrehozták az első ál-
landó, 1435mm nyomtávol-
ságú villamosított vonalat, az 
Egyetem tér-Köztetemtő út 
között. Ehhez már a BVV adta 
a nevét, és a rajta közlekedő 
kocsikat a Siemens et Halske 
szolgáltatta.

És jött az egyesítés, 
1889-ben létrehozták a Bu-
dapesti Villamos Városi 
Vasút Rt.-t, ami magában fog-
lalta az addig elkészült összes 
villamosvonalat.

1896-ban gazdagabbak let-
tünk továbbá a Földalattival, 
ami akkor még szintén Sie-
mens kocsikkal üzemelt, sőt 
az Állatkertnél fel is jött a 
felszínre. Emellett természe-
tesen még lázasan épültek a 
villamosvonalak, így 1900-ra 
már 24 vonalat tudhattunk 

magunk mögött.
1915-ben már volt buszjárat 

is, majd újabb egyesítés után 
létrejött a BSZKRT, ami már 
tekinthető a BKV elődjének. 

Ezt 1949-ben felbontották, és 
újból kisebb vállalatok alakul-
tak, egy a busznak, villamos-
nak, és HÉV-nek.

Megszületik a BKV
A háború után, amikor lecsil-
lapodtak a kedélyek annyira, 
hogy lehetett már élni, meg-
alakult a BKV, ami egy újabb 
egyesítés, ha úgy vesszük. 
A villamosvonalak egyben 
vannak, újjáépültek, a buszok 
is, így mondhatjuk, hogy a 
BKV jó kezdettel indult. Első 
vezérigazgatója Daczó József.
1970 körül beindul az élet, 
ugyanis több nagyprojekt is 
fut, többek között a 2-es met-
ró, amit ekkortájt adnak át, 
nagyban épül a 3-as metró, 
illetve a járműpark moderni-
zációja. 1970-ben adják át az 
Örs-Deák szakaszt, majd ’72-
ben a Deák-Déli szakaszt is. 
A 3-as metróvonal utolsó sza-
kasza 1990-ben lett kész, ek-
kor még úgy volt, hogy foly-
tatják Káposztásmegyerig a 
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vonalat, emiatt akkor sokan 
költöznek az ott épülő lakó-
parkba. Fontos megjegyez-
ni visszatérve a 2-es metró 
1970-es évi átadásához, hogy 
ekkor építették az Örs vezér 
téri végállomást is, lévén, ha 
a metró kimegy idáig, a többi 
buszt is kihozzák, amik addig 
a Stadionoknál fordultak visz-
sza.

A ’90-es években felújítot-
ták a Földalattit, illetve a 
Fogaskerekűt, ami akkorra 
eléggé elhasználódott. 1998-
ban megjelentek a BKV Plus 
járatok, ami egyfajta kom-
fortosabb járműveket foglalt 
magában, az ott közlekedő 
járművekre jobban oda oda-
figyeltek; szebbek, tisztáb-
bak voltak. Emellett persze a 
megállókra is figyeltek, azo-
kat is hozzáigazították a fel-
újított, korszerűbb járművek-
hez. A BKV Plus szolgáltatás 
mára már megszűnt.

1996-ban gazdasági társa-
ság lett a cég, így a neve BKV 

Rt.-re módosult. Ez alatt a 
leghíresebb vezérigazgató ült 
a bársonyszékben, Aba Bo-
tond, aki 2006-ig volt hatal-
mon, aztán leváltották.

2000-ben átadták az új Örs 
vezér téri végállomást, szem-
ben, ami területileg kétszer 
akkora, mint az eddigi. A régi 
végállomás felszabadult, és 
elég sok járat került át az új 
helyre, jelenleg a régi Örs in-
kább a trolikat szolgálja ki, és 
csak pár buszjárat maradt ott.

2004-ben 50 db csuklós 
Volvo busz érkezett a cég-
hez, ezt további 100 követte, 
2006-ig. A flotta nem egy-
séges, több kisebb nagyobb 
eltérések vannak. Ezeket a 
kocsikat még újonnan vette a 
BKV, nem úgy, mint a nemrég 
idekerült Van Hool csuklóso-
kat, amiket már használtan, 
eredeti festésükben állítot-
tak forgalomba, Budapesten. 
A 30 db-os flotta 2009-ben 
került ide, azóta jöttek még 
szóló társaik is.

2006-tól minimálisan vál-
tozott a cég neve, BKV Zrt. 
lett, tehát Budapesti Közle-
kedési Vállalat Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság. 
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Erre egy törvény miatt volt 
szükség, ami kimondta, hogy 
a cégnévben szerepelnie 
kell, hogy a cég nyitott, vagy 
zárt rendszerben működik-e. 
Ugyanebben az évben jöttek 
a Combino villamosok is, és 
mint tudjuk, nagy felújítás 
előzte meg jöttüket, és még 
így is voltak balesetek, igaz, 
nem súlyosak.

2012-ben, idén Mercedes 
Citaro buszokat vett hasz-
náltan a BKV. 2013-ig 150 db 
Citaro érkezik, a tervek sze-
rint.

De nem csak buszbeszerzés 
volt, hanem metró is, ugyanis 
hosszas huzavona után szin-
tén 2012-ben állt forgalom-
ba az első Alstom szerelvény, 
igaz, már jóval előtte megvet-
ték őket. Szerencsére, itt már 
nem kellett pályát, állomáso-
kat felújítani, ugyanis ezen 
már átesett a 2-es vonal, csu-
pán az új jövevényekhez szük-
séges környezetet kellett be-
építeni.

Zárószóként, így végigolvas-
va elmondhatjuk, hogy elég 
izgalmas története, múltja 
van a BKV-nak, és ebbe bele 
se gondolunk, amikor a meg-
állóban várjuk a buszt, és öt 
perce szidjuk a forgalmat, 
amiért késik a busz. És hála, 
a 15-20 éves buszoknak, villa-
mosoknak, amikor felszállunk 
rájuk, egy darabka történe-
lemre szállunk fel, és ezek a 
járművek gondoskodnak so-
káig arról, hogy jó darabig ne 
vesszen el a semmibe a törté-
nelem ezen része.

SD
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A BKV 40 éves történelme

Forrás: www.bkv.hu, www.delpestibusz.hu
Képek: bkv.hu; hobbivasut.hu; indafoto.hu (08-
72); regionalbahn.hu; villamosok.hu
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A Minimundusról, csak pár szót elöljáróban: Jelentése kis világ, gyakorlatilag egy 
méretarányos terepasztal a szabad ég alatt. Megtalálható rajta a világ számos 
híres épülete, és egyéb műemlékei. Amiért mi érintjük a témát, az a vasút része, 
ugyanis ebben a nyitott szabadtéri parkban nem kis mennyiségben van jelen a 

vasút, természetesen itt is a híresebbek, kizárásos alapon.

Minimundus
VILÁG A VILÁGBAN
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Minimundus

A park 26 000 m2  területen 
várja a látogatókat árpilis 10. 
és október 18. között. Melles-
leg a park az osztrák Klagen-
furt mellett helyezkedik el. 

1998 óta üzemel, minden év-
ben bővül valamivel, legyen 
az új épület vagy vasútvonal, 
a fő, hogy sosem áll meg a fej-
lesztés. Ennek az ”asztalnak” 
a méretaránya 1:25-höz, de 

vannak olyan modellek is, 
amik bizonyos okok mi-

att vagy kisebbek, 
vagy nagyobbak 

ettől az arány-
tól. A mo-

delleket 
m o -

dellezők, szakiskolák, és 
egyéb ilyen irányultságú 
megszállottak készítik, nem 
kis erőfeszítéssel, hogy azok 
a lehető legpontosabbak le-
gyenek. Egyes modelleknek 
működő részük is van, ilyen 
a Big-Ben órája, vagy egy 
szélmalom működő lapátjai. 
Minden modell előtt kis tábla 
van elhelyezve, amin a modell 
adatai vannak 6 nyelven, köz-
tük magyarul is. 
Mi most kiemelnénk pár érde-
kességet a parkból, hogy lás-
sátok, mikre is kell számítani, 
aki odatéved.
Az első egy 3 méter átmérőjű 
földgömb, ami 2 percenként 
fordul a saját tengelye körül. 
Ezen felül a modellek helyei 
is be vannak jelölve, villogó 
ledek formájában.
A szárazföld mellett egy sze-
letnyi vízi közlekedés is helyet 
kapott a parkban, több hajó-
modell is lebeg itt-ott a vizek 
tetején, mondanom sem kell, 
végtelenül aprólékos model-
lek formájában.
A vasúttörténet több-keve-
sebb fázisban mindenhol és 
mindegyik korból képviselteti 
magát, elsőként a gőzmoz-
donyok korából lehet meg-
pillantani pár csodagépet, 
többek között a 109-es soro-
zatú géppel lehet találkozni, 
de a 310-sel is összehozhatja 
a sors az embert ott. A gőzö-
sök mellett vannak dízelek 
is, és villanymozdonyok is, de 
akad még jópár motorkocsi, 
motorvonat is a park terüle-
tén. Ilyen a német ICE, vagy 
a 4010-es sorozatú motorvo-
nat. Villanyok közül is a híre-
sebbek vannak meg, ilyen a 
Krokodil, vagy az 1822-es tí-
pusú mozdony.
Emellett több vasúti témájú 
épület, híd, viadukt is megta-
lálható, ilyen a Maria Elendi 

Minimundus
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Minimundus

vasútállomás, ami Ausztriá-
ban található, a 19. századi 
építkezési stílus páratlanul 
visszaadó épület. De ott van 
még a Bad Ischl vasútállomás 
is, szintén Ausztriából, ami 
az 1890-es évek stílusát idé-
zi fel. Nem lesz meglepő, ha 
a következő is ugyanabból az 
országból van, a Császári ud-
vari pavilon, amit 1898-ban 
épült.
Visszatérve a vasúthoz: ki-
emelkedő különlegesség le-
het a Wuppertali függővasút, 
amit szintén elkészítettek a 
lelkes hobbisták; minden, ami 
kell, megvan, és bemutatja, 
tehát nem csalódunk. Látha-
tó a klasszikus zöld bumfordi 
acélsín-hálózat, és a rajta ke-
csesen jobbra balra himbáló-
dzó sárga-kék kocsi is.
A gumikerekűért rajongók 
is fellélegezhetnek, ugyanis 
őket sem hagyták ki. Meg-
található több kamiontípus 
illetve busz is, amik a park te-
rületén róják évek óta a köre-
iket a saját kijelölt részeiken. 
És emellett természetesen 
még megtalálható az a több 
tucat egyéb témájú történel-
mi épület, ami a történelem-
hez kapcsolódik: ilyen a bécsi 
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óriáskerék, a New-Yorkban 
lévő Szabadság-szobor, vagy 
az El Castillo piramis Mexi-
kóból, és még számos vár, és 
egyéb intézet is.
Egy nyaralás egyik napjának 
értékes eltöltését is jelenthe-
ti a park, mert még azok is él-
vezni fogják, akiket a közleke-
dés része esetleg nem kötött 
le, mert az a látvány ami ott 
az ember szemei elé tárul fe-
lejthetetlen emlékké fognak 
alakulni.
”SD”
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Minimundus

SimWolrd56



H
o

b
b

i

Minimundus

57SimWorld



SimWolrd58

Kite
kin

tő

Üdvözöllek ismét a szer- 
kesztőségben. Első kérdé- 
sem Veled, Veletek kap- 
csolatos. A legutóbbi be- 
szélgetésünk óta mi tör-
tént a Metróért Egyesület-
tel? Mik az eredmények?

Az Egyesület működik. Meg-
őriztük a médiával a jó mun-
kakapcsolatunkat. Talán az 
bizonyítja, hogy tényezőnek 
tekintenek minket, hogy az 
Alstom vezérigazgatója is ki-
kéri a véleményünket egy-egy 
kérdésben. A BKV-val változó 
színvonalon tudunk kapcso-
latot fenntartani, attól füg-
gően, hogy annak a személy-
nek, akivel a konkrét ügyben 
tárgyalunk, éppen milyen vé-
leménye van rólunk. Minden-
esetre szerencsére a metró-
nál is dolgoznak olyanok, akik 
segítik a munkánkat.

Amiben el vagyunk marad-
va, az az Egyesület jogi státu-
szának rendezése, remélem 
hamarosan ebben is lesz elő-
relépés.

Nulla	 lobortis	 quam	 mauris,	 vel	 volutpat	 leo	 vulputate	 quis.	
Vestibulum	 vel	 urna	 dui.	 Vivamus	 ornare	 convallis	 rutrum.	
Mauris	 vel	 placerat	 elit,	 at	 interdum	 urna.	 Gertus,	 constra,	
senti,	quam	et	ad	rei	conscer	fecrum	escipio	haedo,	consulv	
itelina	tisquos	tervid	mantid	di,	abester	udent.	Ser	inati	peris	
clum,	tessederbit;	nonihilius	verit

Interjú
BÍRÓ ENDRE, A METRÓÉRT EGYESÜLET ELNÖKE
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Interjú: Bíró Endre, a Metróért Egyesület Elnöke

Beszéljünk most a 4-es 
Metróról. Ott voltál a meg-
nyitón? Kipróbáltad?

Igen a főpolgármester úr 
meghívott a megnyitó ünnep-
ségre (a Metróért Egyesüle-
tet elnökeként). Igen elmen-
tünk Kelenföldről először a 
Szt. Gellért térig, majd a Kele-
tiig. Végül visszavittek minket 
Kelenföldre.

Egy ilyen horderejű do-
log, mint metróátadás ná-
lunk elég ritkaságszámba 
megy. Mi a véleményed a 
megnyitóról? Gondolok itt 
a beszédre a Miniszterel-
nöktől, illetve a Főpolgár-
mestertől hallottakra, és 
magára az egész ceremó-
niára. Ilyenre számítottál? 
Méltó volt az új vonalhoz?

A megnyitó szakmai része 
kifogástalan volt. Gördüléke-
nyen ment minden, udvarias 
volt a személyzet, tiszta volt 
a szerelvény, szépen nagyobb 
rángatások nélkül tette a dol-
gát.  Sajnos felkerült a netre 
egy fotó, amely a megnyitó 
napján készült és egy megle-
hetősen piszkos szerelvényt 
mutat utasforgalomban.

A miniszterelnök úr beszéde, 
szerintem olyan volt, amelyet 
a választások előtt 1 héttel 
várható volt. Természetesen 
kissé disszonánsnak tűnt, an-
nak ismeretében, hogy 1998 
és 2002 között teljes mellszé-
lességgel ellenezte ezt a be-
ruházást. A főpolgármester 
úr beszédét én – személyes 
vélemény, méltatlannak tar-
tom ehhez az eseményhez. 
Beszéde elsősorban a Demsz-
ky tevékenységének kritikájá-
ra illetve a Népszabadságban 
a 4 -es metróról megjelent 
cikkek „ekézésére” épült. Én 
úgy vélem, hogy egy ekkora 
beruházás - minden hibájával 
együtt, ennél többet érde-
melt volna.

Most nagy az öröm, de tud-
juk, hogy ez a metró sincs 
még kész, a hosszát tekint-
ve. Látsz reális esélyt arra, 
hogy teljesen elkészüljön 
a vonal, vagy a 3-as metró-
hoz hasonlóan lyukra fut?

Ez a vonal ebben a formájá-
ban egy torzó -ebben igazuk 
van a kritikusoknak. Az egyet-
len értelmes megoldás, hogy 
tovább kell építeni, különben 

ez az elköltött 432 Mrd. ft egy 
elvesztegetett, elfecsérelt 
összeg. Ennek a vonalnak iga-
zi haszna akkor lesz, ha az M1-
M7 bevezető szakaszát, (P+R) 
parkolót összeköt majd az 
M3-M0 találkozásánál kiala-
kítandó P+R parkolóval. (Első 
megközelítésben, legalább a 
Bosnyák térrel)

Térjünk ki a vonal technikai 
színvonalára is. Ahogy én 
látom, ez jelenleg egy na-
gyon korszerű, és bizton-
ságos metró. Szerinted is?

Valóban ez ma Európa él-
vonalába tartozó metró, még 
akkor is ha egyes technikai 
megoldásairól lehet vitatkoz-
ni. (Nyitott peronos rendszer, 
Alstom Metropolisz jármű-
vek)

Számomra az automata vo-
natvezetés teszik és ijeszt 
meg a legjobban. Elmonda-
nád, hogy hogyan működik 
a rendszer a gyakorlatban? 
Mik azok a szürke dobozok 
a vágány közepén?

Röviden: A járművek egy di-
gitális rádiókommunikáció el- 
vén működő rendszer segít-
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Interjú: Bíró Endre, a Metróért Egyesület Elnöke

ségével helymeghatározást 
és adatátvitelt végeznek 
egymással és az irányító köz-
ponttal. Így minden a vonalon 
közlekedő szerelvény „tudja”, 
hogy mekkora az előtte ren-
delkezésre álló szabad pálya 
hossza. Az irányító központ-
ban minden szerelvényről 
minden fontos adat rendelke-
zésre áll és akár a szerelvény-
ben tartózkodó utasokkal is 
tudnak kommunikálni, illetve 
az utastereket zárt láncú TV 
segítségével megfigyelni is 
képesek. A vágányok közötti 
dobozokat balizoknak hívjuk 
és a szerelvények illetve az 
irányító központ közötti adat-
átvitelt szolgálják. Ezen felül 
a szerelvények fel vannak sze-
relve akadályérzékelővel illet-
ve siklásérzékelőkkel a pero-
nok pedig lézer-radarokkal.

Aki lemegy a metróba, 
most az átlagos biztonsági 
sáv helyett egy kéken, és 
sárgán futó fénycsíkot lát. 
Tulajdonképpen miért tér 
el a két peronon levő LED 
sornak a színe?

Csak a tájékozódást segíti, 
megkönnyíti a jobb és bal pe-
ron beazonosítását.

Arról van információd, 
hogy miért éppen 4 ko-
csis szerelvények futnak 
az új vonalon? Ahogy elég 
sokminden, ez is az egyik 
újdonsága a vonalnak.

A vonal várható utasforgal-
mához méretezték a 80 méter 
hosszú szerelvényeket, figye-
lembevéve, hogy az esetle-
ges utasszám növekedéskor a 
csúcs követés akár 90 sec.-ig 
csökkenthető.

Bocsáss meg előre is, de 
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Interjú: Bíró Endre, a Metróért Egyesület Elnöke

muszáj feltennem a követ-
kező kérdést is. Amikor az 
Alstom bemutatta a pro-
totípus vonatot, amit elvi-
ekben Budapestnek sze-
mélyre szabva gyártott le, 
felröppentek olyan képek, 
amin az Isztambuli metró 
látható, ami szakasztott 
ugyanúgy néz ki, mint a 
mienk. Holott állítólag a 
mienket a kisföldalattiról 
mintázták. Erről mi a véle-
ményed?

Nyilvánvaló, hogy a gyártó-
nak az az érdeke, hogy minél 
kisebb ráfordítással készítsen 
el egy járművet, így nem cso-
da, ha a lehető legkevesebbet 
változtat egy adott konstruk-
ción. Ennek ellenére, tudo-
másom szerint van tartalmi 
különbség a két jármű között. 
Nem tartom szerencsésnek a 
Metropoliszok formai kialakí-
tását sem, rendkívül rossz a 
vezetőfülkéből a kilátás mind 
a pályára, mind a peronra, 
ezen a külső színterv semmit 
sem változtat. A 4-es vonalon, 

a későbbi vezető nélküli üzem 
miatt ennek már kisebb a je-
lentősége,  de a 2-esen bizony 
nem előnyös.

Mi a véleményed erről az 
új dizájnról, ami az új vona-
lon fogad minket? Szokat-
lan, de jó értelemben.

Meglehetősen újdonság  
nálunk a 4-es állomásai, mi-
vel ezek más technológiával 
készültek, mint az ismert ál-
lomásaink. A úgynevezett do-
bozos állomásszerkezet, nagy 
függőleges tereket hoz létre, 
és ezt az építészek úgy érzem 
jól használták ki, munkájukat 
már a napokon belül elnyert 
két építészeti díj igazolja (Szt. 
Gellért tér, Fővám tér) Ez az 
állomás építési mód az elmúlt 
évtizedben lett divatossá a 
világban, természetesen elő-
nyös oldala mellett hátrányai 
is vannak (költség, felszíni 
hely igény az építés alatt).

Szóval 1 év múlva vezető 
nélkül fognak futni a met-

rók. Ha valami történik az 
egyik szerelvényben, sze-
relvénnyel, vagy netalán 
rajta kívülálló okok miatt 
nem mehet tovább, és 
nincs a vonaton személy-
zet, mert ugye a központ-
ból irányítják a vonatokat, 
mi garantálja, hogy az uta-
sok közt nem tör ki pánik?

Elképzelhető, hogy ameny-
nyiben a tapasztalatok kedve-
zőek lesznek az üzemeltetés 
biztonságát illetően, egy év-
nél rövidebb idő alatt beve-
zethetik a személyzet nélküli 
üzemmódot (minimum 1/2 
év!). A pániknak azért kicsi 
az esélye, mivel a szerelvény-
ben tartózkodó utasok és az 
irányító központ között két-
irányú kommunikációs kap-
csolat lehetséges, ettől füg-
getlenül tény, hogy egy ilyen 
vezető nélküli rendszernek 
nagy üzembiztonsággal kell 
működnie

Ha jól tudom, a vágány kö-
zepén semmilyen akadá-
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lyozó tárgy nem lehet, egy 
esetleges alagúti elhagyás 
miatt. Gondolok itt a jel-
adókra a vágányközben. 
De egyúttal végig az alag-
útban van egy fémből épí-
tett keskeny peron. Itt is 
el lehet hagyni a vonatot, 
vész esetén. Akkor minek 
kell, hogy a homlokrészen 
is nyitható legyen a vonat?

Valóban a 4-es metró alag-
útjában végig fut menekítő 
járda. ami nagyon szerencsés 
dolog. A menekítő ajtónak 
részben hatósági előírás az 
oka, részben pedig, hogy a 
jármű típusa alig tér el a 2-es 
vonalon alkalmazott járműé-
től.

Olvasni lehet a napokban, 
hogy habár az első hét-
végén félmillióan voltak 
metrózni, mégis a hétköz-
napokban kihasználatlan a 
vonal. Várható volt ez sze-
rinted?

Igen várható volt, bár még a 
következő néhány hétben ki-
sebb átrendeződés várható a 
metró javára. Mint már írtam 
ez a vonal ebben a formában 

sajnos nem egy teljes érté-
kű metróvonal. Nagyon nagy 
szükség lenne még azokra a 
bizonyos meghosszabbítá-
sokra.

Váltsunk témát, és beszél-
jünk a 3-as metróról is. 
Mostanában egyre keve-
sebbet lehet hallani füs-
tölésről, és gyulladásról 
ÉD-en. Elkezdett javulni a 
helyzet?

Lényegi változás nincs, 
mindössze talán a karbantar-
tás színvonala javult, termé-
szetesen ez is jó dolog, de az 
alapvető problémákat nem 
oldja meg.

Van tervben valami kilátás 
a várva várt nagy felújítás-
ra? Gondolok itt pályare-
konstrukcióra, állomások 
korszerűsítésére, és új vo-
natokra egyaránt

A vonal felújítására EU-s for-
rásból remélnek megoldást, 
összekötve azzal, hogy meg-
építik a vonal északi befejezé-
sét. A járművek tekintetében 
kétfajta elképzelés is van. “A” 
verzió: a kocsik „újjáépítése” 

a Wagonmashnál, ez lényegé-
ben új orosz szerelvényeket 
jelentene. “B” verzió: hazai 
gyártásban korszerű nyugati 
járműveket létrehozni neves 
cégek keretében belül, kiter-
jesztve a HÉV és Kisföldalatti 
járműcserékre is.

Köszönöm, hogy ismétel-
ten a rendelkezésünkre ál- 
tál, szerintem mindent 
megtudtunk az új vonal-
ról, ami fontos, és érdekes. 
Akárhogy folytatódik a bu-
dapesti metró jövője, mi 
kíváncsian várjuk, hogyan 
merre halad majd tovább, 
az egyre világosabb alag-
útban. Mindenesetre biza-
kodásra már egyre több 
okunk van, hiszen ha bele-
gondolunk az elmúlt évek-
ben rohamosan megnőtt 
a busz ágazatban az újon-
cok aránya, hamarosan ér-
keznek CAF villamosok, és 
persze az M2-n is sikerült 
lecserélni a régi kocsikat 
újakra.
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Interjú: Bíró Endre, a Metróért Egyesület Elnöke

Képek: metroert.hu; portfolio.hu; bkk.hu
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Interjú: Bíró Endre, a Metróért Egyesület Elnöke
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