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Májusi számunkban 64 oldalon az aláb-
bi érdekes témákat fogjuk érinteni:

Megismerkedünk az EEP 7.5-el. Aki 
akár a fél karját is odaadná egy igazi 
terepasztalért, annak elsőkézből ajánljuk 
az EEP-t. Ugyan nem valódi terepasztala 
lesz az illetőnek, de ha jól csinálja, akkor 
akár még az eredetinél is jobbat alkot-
hat!

Az EEP-t követi a legújabb OpenBVE-s 
pálya. Ezúttal a londoni metróvonal 
újabb szakaszát, White City és Liverpool 
street közti részt vehetjük birtokunkba. 
Nem hibátlan addon, de mindenfélekép-
pen minőségi munka.

Elérkezettnek láttuk az időt, hogy 
újabb [JÁTÉKTESZT] rovatot írjunk, így 
ezúttal a Sim City 4-et vettük górcső alá.

Egzotikus BVE sorozatunkban ezúttal 
pedig Japánba, illetve Tokióba látogatunk 
el. Véleményem szerint elég érdekes az ő 
hozzáállásuk a pályák szépségét illetően, 
dehát ők tudják.

Másik nagysikerű sorozatunkban az Ez 
most komoly?-ban az Utility Vechicles 
Simulator 2012-t szedjük ízekre.

A sok virtuális világ után pedig valós 
dolgokkal folytatjuk a sort,  írunk a bu-
dapesti Fogaskerekűről, a Vasúttörté-
neti parkról, a Volánbuszról, valamint, de 
nem utolsó sorban a hollywoodi filmek 
elengedhetetlen járművéről, a NovaBus 
T80-ról, és utolsó sorban pedig Yusuf-
fal készített interjúnkat olvashatjátok el. 
Ez mind a májusi számban!

Végezetül pedig egy rövid szolgálati 
közlemény. A következő számban ismét 
meg fog változni a magazin, legalábbis, 
ami a tartalmat illeti. De erről bővebben 
a következő számban. Addig is kellemes 
időtöltést a legújabb SimWorld Online 
magazinnal!

SD
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Egyik	barátom	adta	kölcsön	az	EEP	(Eisenbahn	Professional)	7.5-öt,	
hogy	próbáljam	ki,	mert	ő	nem	tud	zöld	ágra	vergődni	vele.	Mond-
tam,	hogy	olyan	nincs,	tuti	nem	dobnak	piacra	olyan	progit,	ami	

használhatatlan	a	felhasználó	számára.	Igazam	volt.

Tervezzünk modellvasutat!
EEP 7.5

SimWolrd6
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Tervezzünk modellvasutat!

A játék különben elérhető 
az EVM sorozat tagja ként, 

így nem kerül többe pár ezer 
forintnál. Újdonság, hogy a 
7.5, nálunk magyar nyelven 
vásárolható meg, ebbe be-
letartozik természetesen a 
program tényleges magyar 
nyelve, illetve egy vaskos 
több mint 100 oldalas pdf, 
ami szintén magyarul áll szol-
gálatunkra. A játéknak mond- 
hatni közepes gépigénye van, 
2.5 Ghz-es proci, 2 Gb RAM, 
és Nvidia GF7XXX, vagy ATI 
Radeon HD2000, és/vagy jobb 
videókártyára van szüksége a 
stabil futáshoz. A gépünkön a 
kicsike 3 Gb-ot foglal el.

Első próbálkozás
Habár mindig azt mond-
ják a készítők, hogy olvasd 
el a leírást/csinál végig a 

tutorialokat, a hülye felhasz-
náló ennek ellenére sose 
csinálja meg. Tisztelet a ki-
vételnek. Így voltam ezzel 
én is, mondtam magamban, 
az elmúlt 2 év alatt sok játék 
fordult meg a kezeim között, 
nem fog ez sem gondot okoz-
ni. Hát okozott.

Tudniillik, egészen ponto-
san, hiába volt magyar nyel-
vű a program, nem tudtam 
én sem érdemit létrehozni 
a játék virtuális terében. Ez 
azért fura, mert eddig nem 
ütköztem ilyen problémába, 
mindig sikerült elsőre minden 
játékkal megküzdeni. Ekkor 
támadt egy nagyszerű ötle-
tem, nézzünk bele a leírásba. 
Az korántsem volt egyszerű, 
mert tudni kell rólam, hogy 
utálok monitoron olvasni, 
így akkor egy megoldás volt, 
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Tervezzünk modellvasutat!

nyomtassuk ki a kézikönyvet. 
Miután ez megvolt, egyből 
világosabbá vált számomra 
minden. Létre tudtam hozni 
síneket, utakat, járműveket, 
tehát végre győzedelmes-
kedtem a program fölött. És 
ekkor kezdtem el élvezni is 
a progit. Nekem kétszer-há-
romszor is el kellett olvas-
nom az egyes részeket, a 
megértés reményében, mert 
véleményem szerint eléggé 
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Tervezzünk modellvasutat!

száraz, és nehezen érthető a 
kiskönyv. 

Terepasztalt építek!
Kis gyakorlás után el is kezd-
tem építkezni. Mivel a prog-
ramban rejlő lehetőségek 
szinte végtelenek, ezért amíg 
játszottam vele, nem is pró-
báltam ki mindent. Ennek 
ellenére, a beletanulás után 
már könnyen ment a program 
használata. Hozzá kell ten-

9SimWorld
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nem, hogy csak úgy, mint egy 
igazi terepasztalnál itt is elég 
szöszölős egy asztal építése. 
Többek között ezért sem tud-
tam minden funkciót kipró-
bálni. Történetesen, aki sze-
retné, tényleg nekiállhat az 
utolsó kukáig minden egyes 
kiegészítőt lepakolni a virtu-
ális asztalára, és úgy gondo-
lom, ez a fajta részletesség 
az, ami miatt amúgy nagy si-
kere van a szoftvernek.

Kiegészítők
A kiegészítők terén a DVD 
tok hátulján van egy érdekes 
utalás. „Több mint 3500 mo-
dellt találhatsz a játékban…” 
Én nem számoltam meg, de 
el kell ismerni, hogy valóban 
több ezer jármű, épület, nö-
vényzet, és egyéb extra mo-
dell található a játékban.  Aki 
ismeri a Rule the Rail!-t az tud-
hatja, hogy ott az alap prog-
ram ingyenes, a maga „3 jár-
műtípus, 5 ház” elvével, amit 
ha nagyon unsz már, fizetős 
kiegészítőkkel kibővíthetsz. 
Az EEP-nél ilyenről szó sincs. 
Valóban széles a paletta, bár-
melyik kategóriát nézem.

Grafika
A játék grafikája teljesen kor-

rekt ehhez a játékhoz. Ha egy 
mostani NFS Rivals-hoz, vagy 
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Tervezzünk modellvasutat!
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Tervezzünk modellvasutat!

11SimWorld

TS2014-hez kellene hasonlí-
tanom persze elmaradna, de 
míg ezekben a játékokban a 
pályában vagy benne, addig  
az EEP-ben 95%-ban madár-
távlatból irányítod a vonato-
kat. Éppen ezért nem is kell 
annyira részletekbe menni. 
Persze a vonatok minőségé-
re odafigyeltek, azok nagyon 
szépek, ellenben az épüle-
teknél ahol azért erőteljesen 
Photoshop szag van. De az 
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Tervezzünk modellvasutat!

is igaz, hogy itt a terepasztal 
létrehozás a fő cél, nem a va-
lóság szimulálása. Ettől füg-
getlenül kellemes a játék által 
létrehozott virtuális tér.

Az ítélet
A döntésem, véleményem 
az, hogy ez egy remek prog-
ram tele lehetőségekkel. Az, 
hogy a program magyar nyel-
ven szól hozzánk nagy köny-
nyebbség, de csak akkor, ha 
előtte elolvastuk minimum a 
felét a kisokosnak. Onnantól 
csak rajtunk múlik, mennyire 
igényes asztalt hozunk létre. 
A játék ideális azoknak, akik 
szeretnének terepasztalt, de 
nincs pénzük, vagy éppen he-
lyük arra, hogy létesítsenek 
egyet. Ez viszont majdnem 
maximálisan pótolja az erede-
ti hiányát.

SD

SimWolrd12
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Tervezzünk modellvasutat!
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Bzmot332	kolléga	hívta	fel	rá	többek	közt	nekem	is	a	figyelmet,	
hogy	megjelent	egy	újabb	londoni	metróvonalat	feldolgozó	pálya	OpenBVE-re.	
Tudni	kell,	hogy	manapság	ritkán	jelenik	meg	bármi	is	a	játékhoz,	és	ha	mégis,	

akkor	azok	minősége	általában	a	gyengébb	kategóriába	tartozik.	Ha	a		
londoni	kiegészítőkről	beszélünk,	akkor	pedig	semmi	kétség.		

Ám	lehet,	hogy	ezúttal	másképp	lesz?

White City - Liverpool street
LONDON UNDERGROUND

SimWolrd14
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LU: White City - Liverpool street

White City – Liverpool 
street
Mivel a pályához készült saját 
jármű is, az a legegyszerűbb, 
ha külön bontva nézzük meg 
mindkettőt. A pályáról fon-
tos megemlíteni, hogy demó-
ként lett kiadva, vagyis nem 
a teljes vonalat tartalmazza. 
Ha az egész vonal térképét 
megnézzük, akkor csupán 
épphogy a negyedét tudjuk 
bejárni. Ez így leírva kevésnek 
tűnhet, ám a játékban ez kö-
zel fél órás vonatozást jelent.

A pálya kidolgozottsága 

15SimWorld
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LU: White City - Liverpool street

vegyes. Nem tudom, hogy a 
készítő hova tette a szépér-
zékét és a logikát az építés 
közben, de vannak olyan nyil-
vánvaló hibák, amik nagyon 
bosszantóak. A pálya men-
ti objektumok minőségével 
nincs gondom, annyira rész-
letes, amennyire szükséges. 
A budapesti hálózathoz ha-
sonlítva véleményem szerint 
ugyanazon a helyen állnak. Az 
állomások szépek, részlete-
sek, ami kiválik a fal síkjától, 
az itt is kiválik, szóval elég 
korrekt munka. Ami a színe-
ket illeti, ott sem lehet pa-
nasz, nagyon szépen teli van 
photoshoppolva az összes ál-
lomás, ám ez egyáltalán nem 
zavaró, ettől még tudja hozni 

az élethű „szagot”. Az alagúti 
világítások, nagyon jól elta-
láltak, nem tudom, hogy csi-
nálták, de mintha igazi fény 
lenne az alagútban. Érdekes-
ség, hogy a vonat fényszóró-
ja is bevilágítja nagyjából az 
alagutat, de nem a szokásos 
módon.

Ám a textúrák mérete sok 
helyen rosszul megválasz-
tottak. Több olyan rész is 
van, ahol a sokkal nagyobb 
felületen kis felbontású kép 
van, míg az apróbbon meg 
túl nagy. Ezt igazából nem 
tudom hova tenni, miért is 
nem fordítva csinálta, mert 
így a végeredmény, ahogy ko-
rábban is mondtam vegyes. 
Mivel a textúrák a látványért 

SimWolrd16
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LU: White City - Liverpool street

felelősek első sorban, ezért 
nagyon fontos részét képezik 
a pályának, olykor még akár 
a kicsit gyengébb modellt is 
képes feljebb húzni. Ám, ha 
a modell jó, de a textúra raj-
ta rossz minőségű, akkor azt 
többszörösen is képes lehúz-
ni. Éppen ezért a pályának ez 
a baromi nagy negatívuma 
van, hogy a fontosabb, szem 
előtt levő helyeken (nagy hir-
detőplakátok, utasok) sok-
szor találkozunk pixelekkel.

Ám a pálya érdekessége 
nem ez. Ugyanis működik a 
vonalon egy AVR-hez hason-
ló rendszer, amiben 3 féle 
üzemmódban tudunk vezetni. 
Az úgynevezett RM (Rest-
ricted Manual) módban az 
ATP (Automatic Train Pro-
tection) nincs engedélyezve, 
így maximum 14 mp/h a ma-
ximum sebességünk. A CM 
(Coded Manual) az üzemszerű 
kézi vezetés, vagyis, az ATP 

engedélyezve van, mehe-
tünk mindig annyival, 

amennyi az adott sza-
kaszra a legnagyobb 
megengedhető sebes-
ség. Az utolsó üzem- 
mód pedig az ATO 
(Automatic Train Ope- 
ration), ami tulajdon-
képpen az automa-
tikus vonatvezetést 
teszi lehetővé. Az 
üzemmódokat a kont-
roller és az irányváltó 
0 állásában tudjuk ki-
választani a PageUp, 

és PageDown gombok-
kal. Váltani az üzemmódok 

között bármikor lehet, amikor 
a vonat áll. Az ATO indításá-
hoz 3 másodpercig kell a sima 
5-ös, és 8-as gombot nyomva 
tartani. Különben üzemmó-
dot váltani kötelező, addig a 
jelzők sem adnak szabad utat. 
Többször teszteltem, és azt 
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LU: White City - Liverpool street

kell, hogy mondjam, nagyon 
jól, és pontosan vezet. Ameny-
nyire a rosszul kiválasztott 
textúra méretek lehúzzák a 
pályát, a rendszer beiktatása 
a játékba annyival is húzza föl 
a játékélményt.

1992TS
Hasonlóan a pályához a jármű 
is vegyes alkotás lett. Itt is ta-

SimWolrd18
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LU: White City - Liverpool street

lálkozhatunk rosszul megvá-
lasztott textúra méretekkel, 
habár ahogy a pályánál, úgy 
itt is, ha azok a képek eset-
leg nagyobbak lennének, úgy 
semmi probléma sem lenne 
vele, mert amúgy a színeik 
jók, a nézőpontjuk is. Egye-
dül csak az a baj, hogy kicsi a 
felbontásuk. Mellesleg ahol 
jó méretűek, ott nagyon szé-
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LU: White City - Liverpool street

pek, színhelyesek, de ahogy 
a pályánál, úgy itt is sikerült 
megtartani a fotók élethű-
ségét a rengeteg photoshop 
mellett. Nincs kétség, ahol 
jók a méretek, ott a képek is 
rendkívül élethűek.

Ettől függetlenül sajnos a 
textúra problémák mellett 
a jármű érdemben nem tud 
semmi újat mutatni. Mintha 
a modellt 5-6 évvel ezelőtt 
készítették volna. A homlok-
rész mint a fal, olyan szinten 
egyenes, a beltér is hason-
lóan egyszerűbb, az ülések 
támlája például teljesen füg-
gőleges. A falak persze papír-
vékonyak, ellenben a kapasz-
kodók, és a kocsik közti védő 
lemezek vastagok. A forgó-
váz is hasonlóan gyenge, bár 
tegyük hozzá, az azért nem is 
olyan nagy baj, mert a pálya 
95%-ban föld alatt vagyunk, 
vagy állomáson, vagy sötét-
ben, így a padlószint alatti ré-
szek nem is nagyon látszanak.

Ami a hangokat illeti, ko-
molyabb zokszó nem lehet 
rá, hozzák a szokásos szintet.  
A fülke nem 3D-s, viszont 
olyan nagy, hogy lehetősé-
günk van bármikor nézőpon-
tot váltani. Ha kedvünk tartja 
bármikor beállhatunk közép-
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LU: White City - Liverpool street

re, de a fülke jobb oldalára is 
átmehetünk. Ötletes.

Forgalmi engedély?
Kicsit úgy tűnhet, hogy le-
hordtam a kiegészítőt, de 
emellett én úgy gondolom, 
hogy abszolút játszható, és 

kemény munka van mögötte, 
így mindenképpen ott a helye 
a kiváló pályák képzeletbe-
li listáján. Akkor meg pláne, 
ha a felsorolt hibák javításra 
kerülnek a következő demó 
publikálásáig.

SD
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Csak	elöljáróban:	ez	nem	egy	közlekedéstervező	játék,	mint	a	Tgiant,	vagy	a	
Cities	in	Motion.	Jogosan	merül	fel	a	kérdés,	hogy	akkor	mit	keres	itt.	A	válasz	
az,	hogy	habár	nem	ilyen	jellegű	a	játék,	de	van	benne	ettől	függetlenül	busz,	

metró,	vasút,	maglev,	és	ezek	útvonalát	mi	szervezzük	meg.	
És	most	lássuk	mit	is	tud	a	kicsike!

Sim City 4
[JÁTÉKTESZT]

SimWolrd22
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[JÁTÉKTESZT] Sim City 4

A játék 2003-ban jelent 
meg az EA és a Maxis cég 

játékaként. Ebből a verzióból 
kettő készült, a sima és a De 
Luxe. És amiről tényleg szól 
ez a játék, az a következő: tu-
lajdonképpen várost kell épí-
teni, alapítani. Erre rendelke-
zésre áll egy bizonyos összeg. 
Kicsiben kezdünk, majd ter-
jeszkedünk.

Egy nagy térkép van, ami fel 
van parcellázva különböző te-
rületekre, ezeket tudjuk kivá-
lasztani, és ezeken a földeken 
tudjuk elkezdeni a játékot. 
Érdemes a tutorial mapot 
elindítani, és végigcsinálni, 
nem bonyolult, mert a szöveg 
mellett mutatja is, hogy hova 
kattintsunk, amellett a menü-
ben pedig kevés szöveg van, 
inkább képekkel találkozik a 
játékos.

2003-as a progi, sajnos pi-
xelek vannak rendesen, ha 
ráközelítünk, de itt ez egyál-
talán nem zavaró. Viszont egy 
nagyváros esetén a térképen 
való navigálás során nincsen 
akadozás, ami annak idején a 
TGiantnak nagy hibája volt.

Start -> Futtatás
Miután kiválasztottuk a föl-
det, el is kezdhetjük a játé-
kot. A tutorialból megtudtuk, 
hogyan és mivel kell kezdeni, 
így elkezdünk házakat, és vil-
lamos áramfejlesztő gyárat 
építeni. Az első lakosok meg 
is jelennek. Az árakkal óva-
tosan kell babrálnunk, mert 
hamar csődbe vihetjük ma-
gunkat. A dolgunk a követ-
kező: minél nagyobb várost 
csinálni, építeni, ami fenn-
tartható, kedvezőek az adók, 
nincs bűnözés, és a lakói jól 
érzik magukat. A játékban 
hasonlóan a Traffic Gianthoz, 
csak négyzetes elrendezés 
van, annyi kivétellel, hogy itt 
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átlósan is mehetnek az utak. 
A közösségi közlekedésbe 
nem tudunk beleszólni, lerak-
juk a buszállomásokat, vasút, 
és metró állomásokat, és azo-
kon a járművek majd mennek 
maguktól. 

Az ilyen általános jármű-
vek mellett bekerültek még 
hajók, és repülők is, amikhez 
persze még több pénz, illetve 
hely szükséges.

Maguk a járművek elég vál-
tozatosak, sok féle típusú és 
színű modellekkel lett ellátva 
a játék. Ugyanez igaz a házak-
ra is, rengeteg féle kitalált, 
illetve valós ház, épület talál-
ható meg a játékban, de ez a 
sokszínűség a játék minden 
területén jelen van. A má-
sik ilyen dolog az úthálózat, 
ugyanis abból is sok féle van, 
kezdve az egyszerű utcától, 
egészen a több sávos autó-
pályán át, az egyirányú útig. 
Negatívum, hogy a játékban 
nincsenek közlekedési lám-
pák. Külön érdekesség, hogy 
vannak vezethető járművek 
is. Ezek fölött egy kis kék ikon 
jelenik meg, és ha rákattin-
tunk, akkor a nyilakkal, meg 
egy két egyéb gombbal mi is 
tudjuk vezetni az adott jár-
művet.

Játék módok
3 mód van a játékban, amit 
egyszerre lehet alkalmaz-
ni, ez pedig az isten mód, a 
Polgármester mód, és az Én 
Simem mód. Eddig a polgár-
mester módban beszéltem a 
játékról, most az Isten mód 
következik. Itt, ahogy az a 
nevében is van, istenek va-
gyunk. Kezünkben a döntés, 
hogy élhetővé tegyük a terü-
letet, vagy elpusztítsuk.
A másik mód, a Simes, pedig 
arra van, hogy itt hozzunk 
létre embereket, akik aztán a 
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városainkban élnek. Emellett 
importálni is tudjuk, a Sims 
nevű játékból emberünket, 
ha épp azzal is játszunk.

Építkezés
Ennyit a módokról, most tér-
jünk vissza a városépítéshez. 
Figyelnünk kell a közvéle-
ményt, hogy a lakosok mit 
követelnek tőlünk. Ez mindig 
más, van, hogy munkát, van, 
hogy szórakozóhelyeket, van, 
hogy biztonságot. Vigyázni 
kell, mert a helyzet akár odá-
ig is elfajulhat, hogy tüntet-
hetnek a kis számítógépes 
emberek. Gyakorlatilag arra 
kell vigyázni, hogy a kiadás 
kevesebb legyen, mint a be-
vétel. És ezután jöhetnek az 
emberek akaratai.

Az idő, még egy fontos 
szempont, itt is bele tudunk 
pörgetni, kihagyva az unal-
mas részeket, továbbá szá-
molja a napokat, hónapokat, 
és éveket. Emellett, de nem 
arányosan vannak nappalok, 
és éjszakák, amikor minden 
ki modellnek a lámpái felkap-
csolódnak.

Összegezve...
Játéktesztünk végére értünk, 
a játék jól vizsgázott. Akinek 
rengeteg ideje van, és szere-
ti a hatalmat és a stratégiát, 
annak ez egy teljesen jó já-
ték, mert itt minden nagyon 
lassan történik, és jól át kell 
gondolni, mikor mit építünk, 
ugyanis egy épület is elég, 
hogy a kiadásaink többek le-
gyenek, mint a bevételeink.

SD
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ismerhetik,	jóllehet	ez	a	prágai	
cég	Európa	egyik	legnagyobb	
és	legismertebb	szimulátor-fej-
lesztője,	a	neve	egyet	jelent	a	
minőséggel.	Az	ő	nevükhöz	fű-
ződik	a	Hard	Truck,	a	18	Wheels	
of	Steel	sorozat,	és	számos,	
szóló	kamionos,	vagy	éppen	
vadász-szimulátor.	Jelenlegi	
tesztünk	alapjátéka	2012-ben	
látott	napvilágot,	a	German	
Truck	Simulator	és	a	UK	Truck	
Simulator	szellemi	örökségével,	
az	Euro	Truck	Simulator	foly-
tatása.	2013	januárjában	pedig	
megjelent	DLC	formájában	a	
Going	East	kiegészítő,	amely	
bejárhatóvá	tette	Kelet-Európa	
fontosabb	országait:	Lengyel-
országot,	Szlovákiát,	Csehor-
szágot	és	–	ami	minket	talán	a	
legjobban	érdekel	–	Magyaror-
szágot;	összesen	tizenhárom	új	

várossal.

ETS2 Going East!
AVAGY IRÁNY KELET!
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ETS2: Going East!

A Going East – ahogy már 
fent is említettem – csu-

pán a kiegészítő, így az alap-
játék, az ETS 2 motorját hasz-
nálja. A kamionok belső és 
külső terének kidolgozása, a 
mindenre kiterjedő hangha-
tások, a fizika, a környezet 
és az időjárás élethűsége ön-
magában is érthetővé teszi, 
hogy a PC Gamer magazin 
miért adta a játéknak az „Év 
Szimulátora 2012” címet. Az 
alapjáték – mint vérbeli ka-
mion szimulátor – minden 

tulajdonsággal rendelkezett, 
amivel elődje. Bár nem kife-
jezetten „hardcore” stílusú 
játékról van szó, a játék min-
den tekintetben alaposan ki-
dolgozott és részletes: elég, 
ha megnézzük a YouTube-ra 
feltöltött „Hogyan készült…” 
videókat, amikből megtud-
juk, hogy hónapokig csak az-
zal foglalkoztak, hogy minden 
egyes hallható, vagy éppen 
nem hallható hangot felve-
gyenek a fékezéstől kezdve, 
az ütközésen át a kompresz-
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ETS2: Going East!

szor morogásáig.
A játék elején csupán alkal-

mi fuvarokat teljesíthetünk, 
a megbízó kamionjaival. Min-
den fuvarért – távolságtól 
függően – pénzt és tapaszta-
lati pontot kapunk. A pénzből 
saját kamionra gyűjthetünk, a 
tapasztalati pontokkal pedig 
szinteket léphetünk. Minden 
szintlépés után kapunk egy 
kreditet, melyet különböző 
fuvar-fejlesztésre válthatunk 
be (például hosszú fuvarok, 
melyekkel minden fejlesztés 
után hosszabb fuvarok lesz-
nek leérhetőek; gazdaságos 
vezetés, mely a felhasznált 
üzemanyag mennyiségét 
csökkenti stb.). Ha eleget dol-
gozunk, megvehetjük első 
saját kamionunkat. Itt jegyez-
ném meg, hogy a játékban 
hét gyártó járművei érhetőek 
el: Scania, Renault, MAN, DAF, 
Iveco, Mercedes-Benz és Vol-
vo.

A játékban a nyugat-európai 
országok mellett kelet is be-
járhatóvá vált. A legbölcsebb, 
ha Magyarországgal kezdünk. 
Hazánkból csak két város, 
Debrecen és Budapest érhető 
el. Sajnos. A helyzetet tovább 
rontja az, hogy ha még nem 
is jutottunk el Magyarország-
ra – ami egyébként több mint 
egyszerű: főhadiszállásunkat 
itt is elhelyezhetjük –, máris 
meglepő dolog fogad minket: 
a térképen messze híres fővá-
rosunk csupán pár utcából áll. 
Bár lehetőség van rajongói 
kiegészítőként letölteni egy 
mod-ot, melyben Salgótar-
ján is megtalálható (termé-
szetesen Győzike zebracsí-
kos házával), ez mégis kevés. 
A legtöbb város – sőt, az ösz-
szes – ugyanilyen gondokkal 
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ETS2: Going East!

küzd: az egész város öt-hat 
utcából áll, ezekben az utcák-
ban van egy, jobb esetben két 
telephely, és ennyi. Budapes-
tet sem ismertem volna meg, 
ha a háttérben nem látszód-
na a Parlament kupolája, a 
Rendőrpalota (ismertebb ne-
vén a Pesti Csillagromboló), 
valamint egy másik, keskeny 
épület, minden valószínűség-
gel egy hotel. A Duna partján 
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ETS2: Going East!

álló csodás épületet azonban 
nem tudtuk közelebbről meg-
nézni, mert az út egyszerűen 
le van zárva egy láthatatlan 
fallal, amin a gép által irányí-
tott autók ugyan át tudnak 
menni, mi viszont nem. Kap-
tunk is, meg nem is.

Nem essék félreértés: cso-
dás dolog magyar városne-
veket látni a táblákon, és 
magyar rend-számú autókat 
látni – akik ráadásul pontosan 
olyan agresszíven vezetnek, 
mint a magyar sofőrök, bár 
ez lehet csak véletlen –, de 
valahogy nem adja vissza a 
hangulatot. A többi kelet-eu-
rópai város több mint rend-
ben van: Szlovákia és Csehor-
szág gyönyörűen néz ki, igazi 
élmény a cseh hegyekben, 
szerpentinek végeláthatatlan 
aszfaltjain pörgetni a kilomé-
ter-számlálót. Számomra a 
legnagyobb gond a legtöbb 
város sablonos kinézete: szin-
te minden város ugyanúgy 
néz ki, mint bármelyik német 
ipari övezet. A pár egyedi 
objektum pedig korántsem 
elég.

Jelen cikk a Going East! ki-
egészítő bemutatására szorít-
kozik, ezért nem is szeretném 
tovább húzni. Összességében 
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ETS2: Going East!

egy viszonylag nagy (egy tel-
jes játékbeli Németország 
méretű) kiegészítőt kaptunk. 
Legnagyobb hibája, hogy ad-
tak is, meg nem is: vannak új 
városok, ezek többsége azon-
ban kidolgozatlan; összessé-
gében megfelel az elvásások-
nak, kisebb földrajzi hibákkal 
azonban elvétve találkozha-
tunk, főleg Magyarország te-
rületén.

Hogy megéri-e megvenni, 
mindenki döntse el maga: ha 
meg volt elégedve az eddigi 
városokkal, semmiképpen ne 
hagyja ki, ha viszont Magyar-
ország útjain szeretne kami-
onozni, inkább az ingyenes 
mod-ot töltse le – jobban jár.

C.K.
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Az	egzotikus	BVE	sorozat	világában	most	olyan	pályákat	mutatok	be,	amelyek	
valóban	egzotikus	helyeken	vannak.	E	számban	most	keletre	látogatunk	és	sor-
ra	bemutatom	nektek	az	itt	fellelhető	legjobb	kiegészítőket.	Kezdjük	rögtön	
Japánnal.	Innen	három	olyan	pályát	mutatok	be,	amelyekkel	valóban	élvezet	

játszani	és	jól	visszaadja	a	Japánban	levő	vonalak	hangulatát.	

4. rész

JAPÁN  -  TOKIÓ
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Egzotikus BVE 4: Japán-Tokió

Ginza Line
Az első kiegészítő a Ginza 
Line Tokió egyik metróvonala. 
A pálya kicsivel több, mint 
14,4 km, 19 állomással ren-
delkezik és körülbelül 34 
perc alatt jutunk el a kiindu-
lási ponttól a végállomásig. 
Az eredeti pálya BVE4-hez 
lett készítve az akkori szoká-
soknak megfelelően, amint 
openBVE megjelent elérhető-
vé tették ezen a szimulátoron 
is. A vonalra jellemzően sok 
az ív. Emellett viszonylag ke-
vés lejtő/emelkedő található 
meg a pályán, a vonalvezetés 
pedig változatos.  A pályán 6 
kocsiból álló  szerelvényeket 
tudunk vezetni. A vonalon 
haladva az volt az érzésem és 
szerintem nektek is ez lesz, 
hogy van benne kisföldalatti 
és New Yorki metró feeling. 
Emiatt megér egy letöltést

Tokyo Metro Tozai Line
Sok Japán pályát átnéztem, 
de openBVE-re én nem ta-
láltam nagyvasúti vonalat. 
A legtöbb vasúti pálya BVE5 
vagy ennél magasabb verzi-
ójára van átalakítva, hisz itt 
már van olyan lehetőség, ami 
még az openBVE-nél nincsen. 
Lassan már-már csalódottság 
fogott el mikor rábukkantam 
arra a vonalra, amelyet most 
bemutatok. A valóságban a 
23 állomással rendelkezik és 
30,8 km hosszú. A legna-
gyobb megengedett sebes-
ség 100km/h. Lássuk most 
magát a pályát.

A vonal igazán hangulatos-
ra sikerült és jól visszaadja 
a valós pálya környezetét is. 
Ami rögtön feltűnik az, hogy 
keskenyebb a nyomtáv, mint 
a Ginza line-nál, ez így rend-
jén is van mivel 1067 mm-es 

JAPÁN  -  TOKIÓ
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nyomtávja van az alkotásnak.
A vonal két részre osztható: 

első szakasz egy magas vo-
nalvezetésű, a második sza-
kasz pedig alagúti szakasz. 
Az utolsó állomás már felszí-
nen van és nincsen szintbe-
li különbség. A pályára jel- 
lemző, hogy az állomások 
nagyobb figyelmet kap-
tak mint a környezet, azaz 
szebb képekkel lett készítve 
az állomás. Legjellemzőbb 
a vonalvezetésre az, hogy 
számtalan ív és keresztváltó 
található meg. A vonal hol 
magas épületek között, hol 
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Egzotikus BVE 4: Japán-Tokió
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hidakon vezet. Az állomások-
ról viszont még említsünk 
pár szót. A többségük szélső 
peronos, 2 vágánnyal, azon-
ban akad egyvágányos, de 
nem ritka benne 4 vágányú 
is. A 4-es állomásokról Gár-
dony jut eszembe hisz hason-
ló elgondolásból alakították 
át, mint a japán metróban is 
láthatjuk. Az alagutakról is 
beszéljünk. A fényhatások na- 
gyon eltaláltak. A koromsö-
tétet a falakon elhelyezett 
fénycsövek erős hideg fénye 
töri meg végig a legközelebbi 
állomás bejáratáig.
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Egzotikus BVE 4: Japán-Tokió
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Saijo Line
Erről a pályáról nem sok ada-

tot tudtam gyűjteni csak any-
nyit, hogy valós pályáról lett 
mintázva. Ám ez nem tántorít 
el, hogy pár gondolatban ösz-
szefoglaljam miért is kiváló 
pálya. Vonatunkat éjjel vezet-
jük és valami hihetetlen szép 
esti fényviszonyokat hoztak 
létre a készítők. Kicsivel több, 
mint 7 km-es a pálya, és 6 állo-
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Egzotikus BVE 4: Japán-Tokió
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mása van. Következtethetünk 
arra tehát hogy az állomások 
viszonylag sűrűn követik egy-
mást.

A pályát szintén feloszthat-
juk két szakaszra, egy felszí-
ni és egy alagúti szakaszra. 
Az alagúti szakasz ismételten 
szépre sikerült; a fényhatások 
nagyon jól vannak kivitelezve. 
A jelzők jelzésképei, az alagút 
megvilágítása és az állomáso-
kon található lámpatestekből 
kiárasztott fény mind ezt az 
összhatást érik el. 

A felszíni szakasz tökélete-

sen felidézi bennünk az éj-
szakai vezetés élményét. In-
dexelő autók, lakóházakból, 
irodaházakból kiszűrődő fé-
nyek, hidak jelzőfényei, lám-
patestek fényei és maguk az 
autók fényszórói nagyszerű 
hatást kelt bennünk. 

Hong-Kong
Japánt elhagyván megérke-
zünk Hong-Kongba. Rova-
tunkban bemutatom az egyik 
legdinamikusabban fejlődő pá- 
lyát és vonatot.  Ez a pálya 
nem más, mint az Island Line. 
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Egzotikus BVE 4: Japán-Tokió

Gyönyörű metróvonal, önma-
gukért beszélnek a képsorok, 
amik a neten fellelhetőek. 
Az Island Line a valóságban 
13 km hosszú és 14 állomással 
büszkélkedik. Joggal is teszi 
ezt, mert valami lélegzetelál-
lítóan szépek az állomások. 

Nézzük magát a pályát. 
Az állomásokon biztonsági 
üvegajtók találhatóak, hogy 
ne történjen baleset. Az ajtók 
animáltak, azaz ha megérke-
zik a metró, akkor a metró 
ajtaival együtt nyílik ki a biz-
tonsági ajtó is. Az állomások 
elhelyezkedése zömmel bal 
oldali, de akad pár jobb olda-
lon lévő állomás is. A kiegé-
szítőben nagyszámban van- 
nak jelen ívek, ami még izgal-
masabbá teszik a vezetést. 
Enyhe lejtők és emelkedők is 
találhatóak benne. A felszínre 
már nem jellemző annyira a 
kidolgozottság az állomások 
természetesen szépen van-
nak kialakítva, ám a környe-
zet kissé sajnálatosan eléggé 
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Egzotikus BVE 4: Japán-Tokió

foghíjas. Az állomásokra ér-
kezve reklám táblák hada fo-
gad minket, hogy legyen mit 
nézni, míg várjuk a metrót. 

A vezetendő vonatunk soká-
ig beszédtéma volt mind a ha-
zai, mind nemzetközi szinten. 
Hogy miért? Azért, mert a leg-
szebb, legkidolgozottabb és 
leganimáltabb vonatot vezet-
jük. Számos videót találunk a 
szerelvényünk fejlődéséről és 
szinte a legapróbb részletig 
megtalálhatunk a metrónk-
ban mindent. 

Chashinai Railway
Ez a pályahálózat egy fiktív, a 
valóságban nem létező cso-

mag. Bár a valóságban nem 
létezik, de a valóság hangu-
latát igen jól visszaadja a já-
tékosnak. Hat vonalat épített 
Odakyufan. Eme hat vonalat 
egyenként nem elemzem ki, 
mert akkor kellene szánni egy 
másik cikket viszont egy átfo-
gó képet tudok mutatni ezek-
ről a vonalakról. 3 fő ág és 
ezekhez csatlakozó 3 mellék-
ág található a pályahálózat-
ban. Mindegyik vonalon talál-
ható egy express, azaz hajnali 
gyors, egy nappali személyvo-
nat és egy esti vonat, ami csak 
a végállomáson áll meg. Ezen 
felül található még több ko-
csis változat is a csúcsidőknek 

megfelelő kocsiszámmal.
A hajnali és az esti pályák 

fényviszonyok, és a hangha-
tások igen szépek. Ilyen hang-
hatás például a felettünk lévő 
autóhídon átsuhanó kocsik 
zaja. A vonalak szépen ível-
tek, folyók felett húzódó, ala-
gutak alatt átmenőek. Az ál- 
lomások szélső és középső 
peronok váltakozásából áll. 
A pályák hossza változó és ez-
zel együtt az állomások szá-
ma is. 

HLJ

Képek: HLJ; Hakucsák Róbert
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Egyszer	valamikor,	a	2000-es	években,	egy	sötét	reggelen	új	cég	alakult	a	né-
metországi	Hagen-ban.	A	neve	Astragon.	Vagy,	ahogy	ő	hívja	magát:	„A	szimu-
látor	specialista”.	Eme	cég	termékei	a	magyar	boltok	polcain	is	ott	virítanak	

–	nagy	valószínűséggel	te	éppenséggel	te	is	találkoztál	vele.	Ahogy	a	nevéből	is	
adódik,	leginkább	szimulátorokkal	foglalkozik.	Legismertebb	termékei	kétség-
telenül	az	éppen	aktuális	évvel	megtoldott	Farming	Simulator-sorozat	részei.	
De	emellett	még	jó	pár	agysejt	romboló	játékkal	örvendeztette	meg	az	euró-

pai,	sőt	még	a	tengeren	túli	nagyérdeműt.	
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Egy ilyen „agymenés” 
eredménye lett az Utility 

Vehicles 2012 is. A játék címe 
magyar fordításban haszon-
járművet jelent, ez azonban 
senkit ne tévesszen meg: a já-
tékban – a borító alapján nem 
is titkoltan – összesen három 
(igen, nem elírás, 3) járművet 
vezethettünk: egy furgont; 
egy emelőkosaras autót és 
egy locsolókocsit. Vagy szip-
pantós. Mindegy minek ne-
vezzük. Mindezt – minden 
politikai elhatárolódás nélkül 
– narancssárgában. Jól hang-
zik, mi? Hát nem az.

Az első kellemes meglepe-
tés a játék első indításakor 
ért, amikor is az egész képer-
nyő – valószínűleg az időpont-
ra való tekintettel – sötét-
re változott, és csupán csak 
egy zöld nyíl virított előttem. 
Na igen, tipikus Astragon-
bug: a textúrák nem megfe-
lelő betöltése sokszor előfor-
dul az ilyen játékoknál. Sőt. 
Ez nem, hogy nem megfele-
lő betöltés nem volt – egész 
konkrétan egy textúra nem 
volt a játékban. És ehhez még 
hozzá jön a majdhogynem’ fél 
perces betöltési idő. Már itt 
éreztem, hogy nem semmi 
programmal van dolgunk.

Na de sebaj – elnézzük. 
A menü önmagában elég 
szegényes. Tudom, ez is túl 
sok rizsa egy menüről, de 
Astragon-éktól az ember nem 
ezt szokta meg. Szép, színes, 
képekkel díszített. Hogy az 
ember akkor még ne gondol-
ja, mivel is van dolga. Ez meg 
csak sárga. Mintha valami 
meg nem értett zseni tervez-
te volna. Csak éppen haszná-
lati utasítást felejtett el adni 
hozzá. A játék kézikönyve 
viszont egész jól néz ki. De 
ennyit a körítésről: lássuk a 
játékot! 
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Az idő pénz
Ahogy az előbb már említet-
tem, a játékban összesen 3 
haszongépjármű található, 
ebből kezdésként csak egy 
– a furgon – érhető el. Ezzel 
kell addig furikáznunk, pénzt 
gyűjtenünk, amíg a többit 
meg nem tudjuk venni. (A 
kosaras autó ötezer, a szip-
pantós-locsoló pedig tízezer 
euró.)  Az első érdekes meg-
lepetés – a sötétséget kivéve 

– akkor ért, mikor a „Tutorial” 
menüpontra kattintva előze-
tes reményeim ellenére nem 
egy tutorial, azaz gyakorló 
küldetést kaptam, hanem egy 
nyúlfarknyi szöveget arról, 
hogyan kell játszani a játékot. 
Tipikus Astragon-trehányság 
– mint oly sok helyen ebben a 
csodás játékban.

Az első melónk, hogy vi-
gyünk el két csomagot – ami 
szerintem ilyen nagy autóval 
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enyhén szólva pazarlás – a 
megjelölt címre. Ez talán pó-
tolja a gyakorlópálya uráni hi-
ányérzetemet. Ezután vissza 
a központba, felvenni a kül-
detést, majd fuvarozni. És ezt 
az ingázást újra és újra. Igen, 
unalmasnak hangzik. Mert az. 
Ha ehhez még hozzá vesszük 
az AI-t, a gyalogosokat, és 
a kinézetet: na, az végképp 
agyvérzés. A gyalogosok zom-
bi módjára közlekednek, min-

denen átmennek, még a busz-
megállókat sem kímélik, sőt, 
Rambo módjára sétálnak ki a 
legnagyobb autó elé is, a ko-
csik pedig semmi másra nem 
jók, csak arra, hogy ne férjél 
el miattuk a szűk utcákban, 
hogy túl későn indexelve ne-
ked menjenek, és jó pár ezer 
eurótól fosszanak meg – egy-
szóval, hogy idegesítsenek. 
Ezt az AI-t még az ellensége-
imnek sem ajánlanám.

Grafika
A játék grafikája egyébként 
körülbelül rendben van. Nem 
nevezném szépnek, de azért 
néhány helyen igazán kitet-
tek magukért a készítők. És 
itt most nem a pályára gon-
dolok, mert a pálya, és a raj-
ta lévő objektumok – bokrok, 
fák, fű, utak, híd – mind undo-
rítóak. Unalmasak. Talán ez 
a legjobb szó. Az egész játék 
vérszegény. Ennek legfőbb 
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oka pedig a színhiány. Minden 
szürke, vagy fekete, és ha né-
hol akad egy-két szín – mond-
juk az AI autók -, azok is fakók. 
Sivár kisváros a budget ka-
tegóriás játékot játszó lelke. 
A másik jellemző dolog a szín-
telenség mellett az eltúlzott-
ság. Minden elnagyolt, semmi 
lelke nincs semminek. Még 
egy bokor, vagy egy fa is úgy 
néz ki, mint egy zöld nejlon-
zacskóba csomagolt, karton-
ból kivágott és Technokollal 
összefabrikált gagyi, kamara-

színházi díszlet. Ehhez még 
jön a hülye AI, ami minden-
ben fennakad – de legfőbb-
képp benned, és ez kerget 
az őrületbe igen rövidtávon. 
Az emberek elütése a leg-
jobb az egész játékban. És 
ezt most nem azért mondom, 
mert elmebeteg pszichopata 
vagyok, hanem mert tényleg 
így van. Az egész annyiból 
áll, hogy ha elütünk egy gya-
logost, akkor az egyszerűen 
eltűnik, mi pedig sok-sok eu-
róval leszünk szegényebbek. 

Járműállomány
Ahol viszont nagyra nyílott 
a szemem, az a bizonyos há-
rom vezethető autó. Azok 
sem gyönyörűek, de a többi-
hez képest egész szépek. Itt 
már vannak részletek, színek, 
sőt még a kocsik kormánya 
is forog. Ez azért az előző-
höz képest meglehetősen 
nagy kontraszt. De akkor jön 
a munka, átmegyünk egy hí-
don, ami szintén üres és unal-
mas, és az alatta „hömpöly-
gő” – valójában egy helyben 



SimWolrd44 45SimWorld

Ez most komoly? 6: Utility Vehicles Sim 2012

S
zi

m
u

lá
to

r

álló – víz, na az aztán a csúcs. 
Mintha valami gyurmát össze-
nyomtak volna, berakták egy 
sütőformába, majd miután 
kivették, odaragasztották a 
pálya aljához. De mentségére 
szóljon, ennek legalább van 
színe. Egybevetve: fújj.

Hangzás
A hangok is érdekesek. 
Az egy dolog, hogy a mono-
tonitás itt is kézzel fogható 
– irodalmi idézettel élve „ha-
rapni lehet” -, de ez azért már 
kicsit sok. A sebességváltó-
nak olyan hangja van, mint a 
Farming Simulator-ban, mikor 
felcsatoljuk az utánfutót. Zö-
rög, csörög, és az Isten tud-
ja miért – de hangos is. Nem 
akarok kitérni arra, hogy ez 
azért van, mert a készítők 
nem számoltak a hangszi-
geteléssel, vagy azért mert 
olyan élethű a játék, hogy 
azt is figyelembe veszi, hogy 
bent ülünk a kocsiban. Nem 
tudom. Az azonban már-már 
röhejes – igen, annyi minden 
után nem nagyon tudok mást 
kínomban csinálni, mint rö-
högni -, hogy a motorhangok 
meg egész jók. Na, ebből ta-
lálja ki az ember, hogy melyik 
is jellemzi jobban a játékot, és 
végérvényesen a céget. Nem 
könnyű. Meg az sem könnyű, 
hogy a játék kb. 10 percen-
ként egyszerűen fogja magát 
és kifagy. Igazi mazochista 
ínyencség…

Akiknek köszönettel tarto-
zunk...
A játék készítője egy bizonyos 
ToxSick games (ugye érzitek a 
nyelvi játékban rejlő egyszer-
re poénos és társadalomkriti-
kus megnyilvánulást), amely-
ről személy szerint – lehet, 
én vagyok ennyire járatlan a 
PC játékok terén – soha nem 



SimWolrd46

S
zim

u
láto

r

Ez most komoly? 6: Utility Vehicles Sim 2012

hallottam. Az interneten sem 
találni túl sok mindent róla. 
Annyi sejthető, hogy szintén 
német illetőségű cégről van 
szó. Eleddig leginkább – sőt 
kizárólagosan – kiegészítők 
gyártásával foglalkoztak; 
méghozzá mindenféle (fino-
man fogalmazva) kétes hírű 
szimulátorhoz. Szolgáltatá-
saik között szerepel minden-
féle tevékenység, amihez 
csak egy számítógépre van 
szükség: karakteranimálás-
tól elkezdve, belsőépítésze-
ti 3D tervezésen át egészen 
pályatervezésig. Bizonyosan 
megérte befektetni arra az 
összesen három (szintén nem 
elírás) alkalmazottra és arra 
az egy számítógépre, mely a 
most bemutatott játék elké-
szítéséhez is nagymértékben 
hozzájárult. A játékot egyéb-
ként legnagyobb részben egy 
Miroslaw Kowalski (producer, 
designer, programozó, gra-
fikus) és egy Martin Beyer 
(szintén producer, designer, 
programozó, grafikus) nevű 
úriember rakta össze. Sze-
rintem ennyi emberrel egy 
játékot összerakni új Guin-
ness-rekord. A céget az is tö-
kéletesen jellemzi, hogy eb-
ből a játékból sem hagyták ki 
saját készítésű középkori mo-
delljeiket. Ha már senki nem 
akarta megvenni, ne menjen 
már pocsékba – járhatott a 
főtervező fejében a gondo-
lat, így beraktak egy szép kis, 
hangulatos középkori város-
részt. A másik érdekesség pe-
dig, hogy a járművek márkája 
– azon kívül, hogy a furgon 
kinézete enyhén Volkswagen-
es – nem licencelt, hanem a 
készítő cég logójának igénye-
sebb, krómdizájnos kivitele 
szerepel a játékban a kocsik 
elején márkajelzés gyanánt. 
Költségcsökkentés v2.0.
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Ámblokk...
Összességében egész jó pró-
bálkozás – de csak próbál-
kozás. Mert kész játéknak 
aligha nevezhető. A játék 
legnagyobb hibája, hogy túl 
sokat akar kihozni egy olyan 
témából, ami őszintén nem 
hinném, hogy rajtam kívül túl 
sokakat érdekelne. A másik 
meg, hogy oké, haszongép-
járművek. De ezen kívül nincs 
sok összefüggés a melók kö-
zött. Lehetett volna külön 
fuvarozó szimulátor, külön 
darus kocsi, külön szippan-
tás. Ronda, unalmas, ötlette-
len, de ami a legfontosabb: 
a pénzkeresésen kívül sem-
mi más nem érződik rajta. 
Az Astragon régen adott ki 
szimulátort, így kellett nekik 
egy, amin csámcsoghatnak 
a szőrösszívű kritikaírók, a 
ToxSick-nak pedig kellett egy 
kis pénz. Így ketten erejüket 
összetéve alkottak egy – nem 
is tudom, minek nevezzem. 
Aztán ezt a félkész, üres vala-
mit (csak hogy ne írjak nyom-
dafestéket nem tűrő jelzőt) 
bedobták a boltokba. Aztán 
jött pár balek, megvette – én 
is így tettem -, majd csalódot-
tan búslakodott azután a 30 
eurójáért, amit elkértek. És 
addig van jó világ, míg euró-
ról kell beszélnem, nem ma-
gyar forintról – mert nálunk 
szerencsére nem árulják.

Persze volt már ennél rosz-
szabb játékkal is dolgom, de 
30 euróért ez nagyon kevés. 
Főleg 2012-ben.

Ezt a 30 eurót pedig inkább 
ne boncolgassuk tovább. 
Nem akarok szembesülni az-
zal, hogy mennyi pénz is ez. 
Nemrég voltam kórházban, 
nem akarok visszakerülni – 
főleg nem az elmeosztályra…

C.K.
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3	év	alatt	bármilyen	hihe-
tetlen	de	nem	ejtettünk	
szót	a	Budapesten	talál-
ható	fogaskerekűről.	Ezt	
a	végzetes	hibát	pedig	

most	bepótoljuk.	Témánk	
tehát	a	budapesti	fogas-

kerekű	lesz!

SimWolrd48
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Fogas sztori

Nos, kétségtelen, hogy a 
mai Fogaskerekű Buda-

pest egyik látványossága. 
Már csak azért is, mert egész 
Európában sincs minden or-
szágnak belőle. Az első ilyen 
vasút Svájcban, 1871-ben in-
dult útjára, mi harmadikként, 
1874-ben készültünk el a pro-
jekttel.

Lévén, hogy ez speciális 
vasút, és a pálya hossza sem 
több 3 kilométernél, jármű-
állománya sem haladja meg 
napjainkban a 20-at. Ponto-
san 14 kocsiból áll. Hozzá-
juk jön még egy fékállásos 
pőrekocsi és egy felsőveze-
ték-karbantartó kocsi. Ezek a 
járművek az 1973-as felújítás 
idején kerültek ide, 7 motor-, 
és 7 vezérlőkocsiból áll.

A forgóvázak felépítése je- 
lentősen eltér a „normál” 
kialakítástól, lévén, hogy a 
meghajtott tengelyeken van 
középen az a baromi nagy fo-
gaskerék. Ehhez kapcsolódik 
a további meghajtás is. Mo-
toros forgóváz csak a motor-
kocsiban van, a vezérlőben 
üresen futnak a tengelyek. 
A motorok teljesítménye 220 
kW, ebből kettő van a motor-
kocsiban. A két forgóvázban 
csupán az egyik tengelyen 

van fogaskerék, a másik itt is 
szabadon fut. A fogaskerék 
átmérője 700 mm. 

Ami a fékeket illeti: villa-
mosfékkel rendelkezik, a jár-
mű fix rögzítésére azonban 
rugóerő-tárolós fékkel tör-
ténik. Maximálisan 3,4 bar áll 
rendelkezésre a járművezető-
nek. Ja, és persze vészfékezni 
is tud, bár ez magától értető-
dik. És ha már vészfék. Ezeken 
a gépeken van úgynevezett 
Holtember-éberségi, ami any-
nyit tesz, ha a járművezető 
elveszi a pedálról a lábát, és 
5 mp-ig nem rakja vissza, a 
jármű vészfékez. Érdekesség, 
hogy ugyanaz a tengely van 

fékezve is, ahol a fogaskerék 
található. Ami a vezérlőkocsit 
illeti, fék ott csak a völgyolda-
li forgóvázban van, a kivitele 
megegyezik a motoréban ta-
lálhatóval. Illetve csak rész-
ben. Lévén, hogy nincs motor, 
villamosfékkel nem rendel-
kezik, csakis rögzítőfékkel. 
A hegyoldali (fülke alatti) for-
góváz teljesen szabadon fut, 
azon egyáltalán nincs fékbe-
rendezés. Nevén nevezve a 
rögzítőfék egy dobfék, ami –
ahogy azt már előbb írtam- a 
hajtott tengelyen található. 
Vonatszakadás esetén a jár-
művek önműködő fékkel ren-
delkeznek, tehát nincs olyan 
lehetőség, hogy elgurul és a 
legközelebbi ívben kisiklik az 
Istenhegyi útra.

Szintén biztonságtechnikai 
szerepe van annak is, hogy a 
motorkocsi mindig völgyme-
netben van, tehát amikor a 
fogas felmegy, akkor hátul-
ról feltolja a vezérlőkocsit, 
s mikor lefelé halad, elölről 
fékezi a mögötte lefelé toló 
vezérlőkocsit.

Említsük meg az úgymond 
„kötelező” infókat is: mindkét 
kocsi 3.15 méter széles, és 3.3 
méter magas, hosszúk külön-
külön pedig 15 méter. Össze-

49SimWorld
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sen kb. 282 utast tud elszállí-
tani egyidejűleg. 

A kötelezőken túlesve be-
széljünk a járműtelepről is. 
A létesítmény a Városmajor-
nál levő végállomás után ta-
lálható, és a pályával 1 vágá-
nyon van kapcsolata. Bent két 
épület található, előbbiben 
lakik a két nosztalgia jármű, 

illetve itt történik a járművek 
tárolása is. A második épület-
ben folyik a járművek karban-
tartása, bent lehetőség van a 
kocsikat megemelni, vagy ha 
arra épp nincs szükség, akkor 
alámenni. Azt hiszem, bátran 
állíthatom, hogy a telepen 
mindent meg tudnak csinálni, 
ami az átlagos üzem fenntar-

SimWolrd50
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tásához szükséges. Ebbe per-
sze már nem tartozik bele, ha 
valamelyik kocsi nagymérték-
ben sérül egy baleset követ-
keztében, akkor valószínűleg 
GO VJSZ. Aztán mint tudjuk, 
ott tehet újabb csodát a BKV.

A létesítményben a vágány 
közepén nincs fogasléc, itt 
azok nélkül történik, vagy em-

beri erővel, vagy saját lábon a 
mozgatás. 

A telep gyakorlatilag ennyi, 
végülis nem egy nagyüzem-
ről beszélünk, hiszen ahogy a 
cikk elején írtam, 7 szerelvény 
+ 3-4 egyéb járműnek kell 
beférnie. És azt tökéletesen 
meg is oldja a létesítmény.

SD Forrás: bkv.hu, hbweb.hu
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MÁV Nosztalgia

A Tatai út 95. alatt található 
park két részre bontható. 

Egyszer van egy park része, 
ami park lévén szabadtéri, és 
van egy múzeum része, ami 
pedig a park területén több 
épületben található meg. 
Mielőtt besétálnánk, nézzük 
mibe fáj ez nekünk: gyere-
keknek 4-18 év között 500.- , 
felnőttnek 1200.- , nyugdíjas-
nak/vasutasnak 700.- . Bent 
van persze játékbolt, büfé, 
tehát mondhatjuk, hogy bő 

5000.- forinttal biztos, hogy 
készülhetünk, ha családdal 
megyünk.

Belépünk, egyből elénk tá-
rul 70.000 m2-en a park, rajta 
a több mint 100 darab egykor 
a vaspályát koptató jószág-
gal. Ebből a bő 100 jármű-
ből csaknem a fele ritkaság, 
egyediség. A hely 2 fordítóko-
ronggal, és egy körfűtőházzal 
bír, amiben megtalálhatóak 
többek közt a 20-as Nohab, a 
242-es, 204-es, illetve a Tru-

man, és még rengeteg kevés-
bé híres csodálatos masina.

Itt amúgy mozdonyvezetés 
van, egy egyenes pályán min-
dennap lehetőség van kipró-
bálni az egyik jószágot.

Nem mellesleg, ha valami-
lyen egyéb rendezvény van, 
esetleg modellvasút kiállítás, 
akkor azt is itt szokták meg-
rendezni, hisz ha a masinákat 
kitolják a fűtőház elé, bent 
óriási fedett terület nyílik.

A mellette lévő fordítóko-
rongnál szobor-gőzmozdo-
nyok vannak, amik este han- 
gulatosan ki is vannak világít-
va.

A fordítókorong amúgy üze-
mel, sőt némi csekély össze-
gért meg is forgatnak vele 
minket. A szobormozdonyok 
mögött egy házban kapott 
helyet a park modellvasút 
klubja, amiben szintén cse-
kély összegért vezethetjük is 
a modelleket.

Ezek mellett a parkban elte-
rül egy hatalmas kisvasút há-
lózat is (184mm nyomtávval), 

Jelen	cikkünkben	a	Vas-
úttörténeti	parkról	fo-
gunk	beszélni,	de	nem	
történelmi	nézőpontból,	
hanem	a	szórakoztatás	
szemével	nézve.	Mert	
végülis	ez	Magyarország	
egyetlen	olyan	telephe-
lye,	ami	teljes	egészében	

az	érdeklődőket	
szolgálja.

VASÚTTÖRTÉNETI PARK
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MÁV Nosztaliga: Vasúttörténeti park

ami tartalmaz több átkelőt, 
egy alagutat, illetve renge-
teg ívet. Ez szintén fizetős, de 
az élmény garantált. Jármű-
parkja dolgos kezek munkája, 
mindegyik jármű sokszor éve-
kig készült.

Ezen felül pedig –ha ez még 

nem lenne elég- a fordítóko-
rongokkal szemben több vá-
gányon rengeteg személyko-
csi, motorkocsi, motorvonat, 
daru, hóeke, és egyéb érde-
kesség várja, hogy megnéz-
zék őket a látogatók. Megta-
lálható például a híres Hargita 

motorvonat és a Kandó Kál-
mán által tervezett V40-es 
villanymozdony. Itt kapott he-
lyet a büfé, WC, sőt, az egyik 
kocsiban még egy terepasztal 
van, ahol lehetőségünk van 
vezetni.

Lehetőség van szimulátoros 
vezetésre is egy V63-as moz-
donyban, ez a bejárattól né-
hány méternyire található.

Eddig beszéltünk a parkról, 
most lépjünk be a múzeumba 
is. 3 szinten pontosan meg-
tervezve időrendi sorrend-
ben a történelem elevenedik 
meg, miután belépünk. Korhű 
fotók, iratok, és persze ma-
gyarázó, okító szövegek töm-
kelege, ami elénk tárul. és 
persze rengeteg modell.

Az „alap” programokon felül 
szoktak lenni különleges ren-
dezvények, ilyen a mozdony 
GrandPrix, gyermeknap, és 
egyéb egyszeri programok.

Összefoglalva a Vasúttörté-
neti park egy szombati, eset-
leg vasárnapi nap eltöltésére 
kiváló lehetőség, az órák ha-
mar eltelnek, és állítom, hogy 
teljesen családbarát az egész 
hely. Megtalálja a számítását 
mindenki, még akkor is, ha 
nem kifejezetten a vasút a 
mindene.

SD
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Ezúttal	a	Volánbusz	múltjába,	történelmébe	ássuk	bele	magunkat.	
Hiszen	már	több	tucat	BKV-s	cikket	adtunk	ki,	de	eddig	a	„sárgákról”	egyszer	

sem	beszéltünk.	Most	megtesszük.

1927-ben nyitotta meg ka-
puit a MAVART, akkor még 

30 busszal. A társaságot a 
MÁV hozta létre, ezért az je-
lentősen kötődött hozzá.

1934-ben átvette a Posta 
buszait (43 db), ezzel akkori-
ban nagyon jelentős vállalat 
lett, ami személy, és árufuva-
rozással foglalkozott. Aztán 
1935-ben MÁVAUT lett, (Ma-
gyar Államvasutak gépkocsi 
üzeme), és több mint 200 
vonalon jártak ekkor már or-
szágszerte a buszok.

Háború után romjaiból újjá-
építve létrehoztak egy ugyan-
ilyen busz, és egy teherfuva-

Volánbusz
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rozással foglalkozó vállalatot. 
Ezt mind a MÁVAUT-ból.

Majd 1953-ban ezt  két nagy- 
vállalatot 80 felé bontották, 
területi alapon.

Ehhez 1961-ben még 18 ve-
gyes foglalkoztatású cégeket 
alapítottak. Ez AKÖTRÖSZT 
(Autóközlekedési Tröszt) né-
ven futott. Ez alól kivétel volt 
Budapest, és Pest megye, 
ahol a korábbi séma volt ér-
vényben.

Az AKÖTRÖSZT 1970-ben 
változtatott nevet Volán 
Trösztre.

Ekkor nagyban beindult a 
fejlesztés, javultak a körül-
mények, és ez a Trösztre is 
kihatott. Soha nem látott or-
szágos szervizhálózatok léte-
sültek, bár ez nem is csoda, 
hiszen egy országot lefedő 
vállalatnál ez nem kis köny-

nyebbséget tud je- 
lenteni. A 80-as 
évekre a fej-
lesztés tető-
zött, euró-
pai szinten 
kiemelkedő 
volt a tel-
j e s í t m é n y . 
Erre jó pél-
da, hogy 
minden 200 
főt meghaladó 
településen járt 
menetrendszerinti 
távolsági busz.

1983 után a korábbi 
AKÖTRÖSZT felbomlott, és 
megjelentek a különböző ki- 
sebb Volán társaságok, amik- 
nek vezérigazgatói alkották 
az IT-t. Az IT (Igazgató tanács) 
és a VVK (Volán Vállalatok 
Központja) együttesen intéz-

ték azokat a kérdéseket, és 
egyéb teendőket, amik orszá-
gosan érintették valamennyi 
Volán társaságot.

1986-ban megalakult a 
VolánCamion, ami külföldi 
utakat szervezett, kezdetben 
21 országba. Majd 1989-ben a 
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Volánbusz

VVK is megszűnt, ugyanis kö-
zös megegyezéssel úgy ítél-
ték meg a vezetők, hogy az 
már nem tudja megfelelően 
ellátni feladatát.

A 90-es évek kissé nehézke-
sen teltek, az akkori válságje-
lenség miatt a társaságoknak 
kevesebb pénz jutott az utak 
megszervezésére, a buszok 
fenntartására, és úgy általá-
ban az egész cég fenntartásá-
ra. Mivel ekkor a társaságok 
még sok mindennel foglalkoz-
tak, ilyen volt a teherszállítás, 
a posta, és még sorolhatnánk, 

ezekből külön cégeket alapí-
tottak, amik onnantól kezdve 
már máshoz tartoztak.

95-ben a többségi állami 
tulajdonú cégek az ÁPV-hez, 
(most MNV Zrt) kerültek, te-
hát újabban megint volt egy 
központi hely, ahol a szálak 
összefutottak.

Ma 51 társaság van, ebbe 
tartozik bele a Volánbusz is, 
ami Magyarországon a leg-
nagyobb távolsági buszozás-
sal foglalkozó vállalat. Ne fe-
lejtsük el, hogy a többi Volán 
társaság csak az adott tele-

püléseken szervezi a busz-
közlekedést, jóval kevesebb 
pénzből, jóval kevesebb útvo-
nalon. 

Ma a Volánbusz több mint 
1000 busszal rendelkezik, 
és számos belföldi útvonalai 
mellett 13 Európai országba 
is visz a Volán útja.

SD

Forrás: www.volan.hu/cegtortenet.html
Képek: www.karpatbusz.atw.hu; 31.media.tumblr.com;
indafoto.hu/BGYP
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Az	amerikai	nagy-
városokban	renge-
teg	busz	szolgálja	
az	utasokat.	Csak	
New	Yorkban	5900	
busz	tartozik	a	
közlekedési	válla-
lat,	az	MTA	állo-
mányába.	A	busz	
megismerése	előtt	
azonban	ismerjük	
meg	jobban	azt	
a	vállalatot,	ami-
ben	nagyszámban	
megtalálható-e	
típus,	az	MTA-t.

NovaBus T80 206

A  HOLLYWOOD-I  HÍRESSÉG
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NovaBus T80 206

A cégnek alsó hangon van 
15 féle busztípusa, amik 

között található szóló, és 
csuklós kivitel is. És ez csak a 
jéghegy csúcsa. NewYork-ban 
ez a legnagyobb közlekedési 
vállalat, amiben a buszok he-
lyett szerepet kap a metró-
hálózat is. Mert hogy az MTA 
metrót is üzemeltet. A céget 
2004-ben alapították, amikor 
az addig működő 7 kisebb vál-
lalatot egyesítették.

A sok különböző típus közül 
mi most egy, a Nova Bus által 
gyártott típust, a T80 206-ost 
fogjuk alaposabban szemügy-
re venni.

A járművek gyártója a Nova 
Bus, ám egy másik céget is 
szoktak emlegetni mint elő-
ző gyártó, ez az RTS. A típus 
a 90-es évek közepén szüle-
tett meg. 1997-ben és 1998-
ban már meg is jelentek 
New York utcáin a járművek.  
A buszok váza rozsdamentes 
acélból készült, itt újdonság 

volt, hogy a kerekesszékes 
rámpa már nem az első, ha-
nem a második ajtónál kapott 
helyet. Ebben a modellben 

először jelent meg egy LED- 
es berendezés melynek kö-
szönhetően a kijelző távolról 
is jól látszódott.  A járművek 
a 4901, 9350-9699 azonosító-
számokat kapták a 9624 szá-
mú buszt ellátták egy kísérle-
ti Clever Devices automatikus 
információs rendszerrel. Az 
egyébként légkondicionáló-
val felszerelt járművek pá-
lyafutása nem éppen simán 
indult. Rögtön a sofőröktől 
érkezett visszajelzés, mégpe-
dig hogy kicsit kevés a hely a 
vezetőfülkében és hogy kissé 
közel vannak a pedálok emi-
att néha nehézkes eseten-
ként késedelmes fékezéssel 
tudott csak megállni a busz.  

A másik nagyváros ahol 
megjelent ez a típus, Detroit. 
Itt már csak 77 darab üzemel 
az 1995-ben vásárolt jármű-
vekből. Néhány nyugdíjazott 
vagy balesetes jármű kivéte-
lével tehát a gyártott buszok 
nagy része a mai napig üze-
mel.

A 2012-es Bosszúállókban is kapott minimális szerepet a jószág.



SimWolrd60

És, hogy mi a helyzet a Nova 
Bussal?

Ma egy teljesen korsze-
rű, alacsonypadlós szóló, és 
csuklós buszokat gyártó nagy 
amerikai cég. Egykor a gyár-
tó szinte híres volt a nagy 
robosztus buszaikkal, ám ez 
mára megszűnt, helyette egy 
komfortos, kényelmes, kor-
szerű megjelenésű buszokkal 
kereskedő cég lett belőle.

Ám, ezek mellett van még 
egy fontos dolog, mégpedig, 
hogy ezt a buszt látásról min-
denki ismeri. Hogyhogy, vil-
lanhat át egyesek fejében a 
kérdés. A válasz: Hollywood. 
Ugyanis nagyon sok amerikai 
filmben szerepel ez a busz, 
vagy ha nem is kimondottan 
ez, akkor is egy MTA-s járgány. 
Csak említsünk pár olyan fil-
met, ahol megmutatja magát 
eme rendkívüli jármű. Egyik 
ilyen a Bosszúállók, ahol Só-
lyomszem szabadítja ki az oda 
beszorulókat, a másik a Fék-
telenül, amiben maga a busz 
a főszereplő, és ha megáll-
nak, felrobban az utasokkal 
együtt. Igaz, itt nem a szóban 
forgó típusról van szó. És még 
rengeteg ilyen film van, ami-
ket most nem mutatunk be, 
mert azzal egy egész maga-

zint ki lehetne tölteni.
Filmes szereplései mellett 

e típus virtuálisan is a vilá-
gon van, erre jó példa a City 
Bus Simulator 2010, amiben 
NYC-ben vagyunk buszveze-
tők, és pontosan ilyen buszon 
kell szolgálnunk. Itt nálunk a 
2012/7-es lapban közöltünk 
le róla tavaly egy [Játékteszt] 
cikket. Ezen kívül bekerült 
még a Bus Cable Car Simula-
torba is, ami San Francisco-t 
hivatott bemutatni, ponto-
sabban annak közlekedési 
rendszerét.

Nos, kétségtelen, hogy 
Amerókában ez egy nagyon 
bevált busztípus, nem vélet-
len, hogy annyira bejött, hogy 
még mindig használják. A T80 
206 nekik olyan lehet, mint 

nekünk a 260-as Ikarus. Nem 
véletlen, hogy filmekben is 
gyakran láthatjuk, illetve hogy 
szimuláció is készült, amikben 
ezek a főszereplők.

És, hogy megtörjem ezt az 
idillt, bármennyire is nagysze-
rű busz, itt Európában egyál-
talán nem ismerik az emberek 
és mi sem, nekünk nem jelent 
semmit ez a busz. De ez így is 
van rendjén.

Szomi96; SD
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NovaBus T80 206

Hasonló típus a Féktelenül című filmből.

Képek: www.thebergennetwork.com/na/ma/mbta/novabus.php 
www. fernbyfilms.com; Féktelenül c. film; Bosszúállók cimű film
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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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Hogyan, és mikor kezdő-
dött a kamionok iránti ra-
jongás?

Egész kiskoromban kezdő-
dött minden. Minden álmom 
volt, hogy kamionos legyen. 
De sajnos az élet nem így hoz-
ta. Igazából 2012. január óta 
foglalkozunk vele komolyab-
ban a csapattal.

A kamionozás nálad csak 
hobbi, vagy hivatás is?

Teljes mértékben hobbi. 

Van esetleg kedvenc típu-
sod? Ha igen, miért az?

Iveco, csak az Iveco. Nagy-
papám járt mindig nagy nyer-
ges Ivecoval. És is sokat jár-
tam vele. És valahogy inkább 
ezért pártolom ezt a tipust.

Mi volt a legelső kamion 
sim amit kipróbáltál?

HardTruck. Igazából mindig 
az adásvétellel játszottam. És 
ezért sose vittem a játékba 
semmire. :) De már ETS-t nyo-
matom orrvérzésig. :)

Mi a véleményed a jelenleg 
piacon levő kamion szimu-
látorokról?

Igazából jó párat kipróbál-
tam. Teljes mértékben csak 
az ETS. A második része visz 
mindent véleményem szerint. 

Nagyon eltalálták a szerkesz-
tők mind a grafikát, a veze-
tést, a és feladatokat.

Miért döntöttél végül az 
ETS2 mellett? 

Egyszerű és könnyű kezelni. 
A grafika pedig hibátlan.

Mi volt a legelső kiegészí-
tő, amit az ETS-hez készí-
tettél?

Skinezés. Pótfestés amit na-
gyon szeretek is. 

Mikor döntötted el, hogy 
márpedig te megcsinálod 
Magyarországot a játékba?

Nem én csináltam. Van két 

szerkesztő rajtam kívül és ők 
közös erővel. Próbáljuk fino-
mítani és simítgatni, persze 
nem a kritikusoknak csináljuk! 
Hanem az igazi fanoknak! 

Mik voltak a nehézségek 
az építés alatt?

Igazából mindent össze-
hangolni. A demó nagyon sok 
embernek tetszik. Reméljük 
a folytatás is ennyire tetszeni 
fog.

Ha jól tudom eredetileg 
ETS1-re nem készült volna 
el a map. Miért gondoltad 
meg magad?

Nagyon sok levelet kaptunk, 

Pont	1	éve	számoltunk	be	az	ETS2	alá	készített	Magyarország	mapról,	aminek	
egyik	készítője	Yusuff	volt.	Most	pedig	a	vele	készített	interjút	olvashatjátok	el.

Interjú
YUSUFF
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Interjú: Yusuff

hogy lehetséges lenne-e. Mi 
félreraktuk a második részt 
és a fiatalabb korosztály mi-
att csináltuk. Ebből a korosz-
tályból kaptuk a legtöbb leve-
let.

Világviszonylatban mi ma-
gyarok hol helyezkedünk 
el nagyjából az ETS kiegé-
szítők gyártási listáján? 
A legelsők, vagy éppen az 
utolsók között vagyunk?

Szerintem nehéz eldönteni, 
mert nagyon sok magyar is 
foglalkozik a szerkesztések-
kel. Igazából az első hely felé 
szerintem.

Van rajtatok kívül más is, 
aki ilyen szinten foglalko-
zik az ETS-sel, szerény ha-
zánkban? 

Reméljük igen, szerintem 
jó dolog lenne ha minél több 
ember foglalkozna vele.

Van valami, amit hiányolsz 
az ETS2-ből, mint funkció, 

vagy úgy általában a kami-
on simekből? 

A rendőrségi megállításo-
kat így szúrópróba szerint... 
amikor levillognak... ilyesmi-
ket.

Állítólag készül az SCS 
Softwarenél az Euro Coach 
Sim, amiben kamion he-
lyett buszt kell vezetni Eu-
rópán keresztül. Szerinted 
mennyiben fog eltérni a já-
ték az ETS-től?

Várjuk sok szeretettel és 
persze ezt a részét is ki fogjuk 
elemezni. Mint szerkesztget-
ni... de már kijelenthetem elő-
re, hogy Magyarországgal itt 
is meg fogunk próbálkozni...

Ha már buszok, megkérde-
zem, hogy más járművek 
a buszokon kívül érdekel-
nek-e?

Igazából mindenevő va-
gyok. De egy komoly grafikás 
Crossmotoros játékot eltud-
nék képzelni.

Kinek ajánlanád ezt a 
szakmát, milyen típusú 
embereknek?

Természetesen ha hivata-
losan, akkor olyan emberek-
nek akiknek nincsen családja, 
mert a külföldi utak hosszúak, 
és egy család sok odafigye-
lést igényel. Ezzel gondolok 
gyerekre ami mindennél fon-
tosabb szerintem.

Mit hoz a jövő a magyar 
ETS fanoknak, az Euro 
Truck Simulator Hungary?

Teljes mértékben sokáig 
szeretnénk ezt csinálni. Mint 
csapat nagyon jól összeáll-
tunk. Skinekben egyre jobban 
fejlődünk, ami a mai világban 
már elenghetetlen.

Yusuffnak köszönjük hogy 
itt volt, reméljük sokáig men-
ni fog az ipar, és ahogy MSTS-
ben, vagy OpenBVE-ben, úgy 
idővel ebben a kategoriában 
is világhírű hírnevet fogunk 
tudni szerezni.

SD
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