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Új MSTS fejlesztések 
- az Alföld 5.1 pályán - 

I. Továbbfejlesztett magyar jelzőrendszer 

II. Ingavonat-kompatibilis Nyugati pályaudvar 

III. Új, magyar hangok 

IV. Activityszerkesztéssel kapcsolatos tudnivalók 
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Az Alföld 5.1 pályára az alábbi MSTS fejlesztéseket dolgoztam ki és telepítettem le: 

I. 

Továbbfejlesztett magyar jelzőrendszer 

Az új rendszerben az összes térköz- és állomási, ill. nyíltvonali ismétlőjelző az F.1. sz. 
Jelzési Utasításban meghatározott módon működik. 

Új, menetirányfüggő térközi működés 

Térközesített vonalakon a beállított menetiránnyal – azaz a közlekedő vonat haladási 
irányával – ellentétes irányban álló önműködő, fehér árbocú jelzők nem adnak fényjelzést, 
hanem sötétek úgy, mint a valóságban. 
A beállított menetirányban álló önműködő térközjelzők szabványos állása pedig, a 
továbbhaladást engedélyező állás, azaz egy zöld, az utolsó térközjelzők esetében egy sárga 
fény lett. (Az eddigi rendszerben minden 
térközjelző, irányától függetlenül alapállásban 
mindig vörös volt.) 
A vonat elhaladását követően, a menetirányban 
álló térközjelzők sem maradnak vörösek, csak 
addig, amíg a térköz foglalt. Ezt követően 
sárgára, majd miután a következő térköz is 
felszabadult, újból zöldre váltanak úgy, mint a 
valóságban. 

A térközjelzőkön az aktuális menetirányt az AI- 
és játékos vonatok automatikusan állítják be, 
annak megfelelően, hogy milyen irányba visz az 
útvonaluk. 
A jelzőműködés minden vágányon egyforma, 
ezért kétvágányú vonalakon, a helyes és a 
helytelen vágány egyaránt, tetszőleges 
kombinációkban felhasználható. A 
menetirányváltás minden esetben a kívánt 
formában megy végbe. 

Új, valós működésű ismétlőjelzők: 

A valóságnak megfelelően minden ismétlőjelző 
a következő főjelző jelzésképét "ismétli" és nem alkot önálló térközt, mint eddig. Ez azt 
jelenti, hogy a vonat elhaladása után az Ism jelzők nem esnek vissza rögtön sárga-fehérre, 
csak miután a vonat a főjelzőt is meghaladta, s az már Megállj!, azaz vörös jelzést ad. 

Az ismétlőjelzők szintén képesek a menetirányfüggő működésre és azzal ellentétes irányban – 
a többi térközjelzőhöz hasonlóan – sötétek. 

Egy kivétel azonban van: a valóságnak megfelelően, a vörös-fehér sávozású főjelzők – 
állomási be-, ill kijárati jelzők – előtt elhelyezett ismétlőjelzők nem váltanak menetirányt, 
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ezért soha nem sötétek, hanem mindig a főjelző jelzésképét ismétlik, emiatt alapállásuk sárga-
fehér. 

A Track monitor, amennyiben a következő főjelző előtt ismétlőjelző is van, akkor immár nem 
az ismétlőjelző, hanem a főjelző távolságát és jelzésképét mutatja. 

Gyorsan villogó zöld jelzéskép 

A 120 km/h-s csökkentett sebességet megkövetelő jelzőkre előjelzést adó összes jelző képes a 
gyorsan villogó zöld fény adására. (Az eddigi lassan villogó zöld a valóságban csak a 80 
km/h-s sebességcsökkentésre ad előjelzést) Ezeket a jelzőket Szajolon és környékén, ill. 
Kiskunfélegyháza kezdőpont felőli, jobb vágányon lévő bejárata elé telepítettem, mert itt 
találhatóak 120 km/h-s kitérők. Ezeken a vonalakon a maximális sebesség is 120 km/h, ezért 
valódi sebességcsökkentés nem történik, emiatt itt a valóságban, ugyanúgy egy zöld fényt 
adnak a jelzők, mintha nem lenne kitérő. Rofiával azonban egyetértettünk abban, hogy sokkal 
látványosabb és egyben informatívabb, ha a 120-as jelzőkhöz passzoló, ritka, s emiatt 
különleges gyorsan villogó zöld fényt is letelepítem. A hatályos F.1-ben ezt már eltörölték és 
bevezették az alsó, felső jelzőlappal is rendelkező, számkijelzős jelzőket. Ezek azonban nem 
állnak rendelkezésre a TS-ben. 

Szajolon több 120 km/h-s kitérő is van, ezért ezek a jelzők az összes létező jelzésképet 
ismerik. Ezek közül a legkülönlegesebbek, amik eddig nem voltak elérhetőek a TS-ben:  

       

Egy gyorsan villogó 
zöld fény a főlapon 

 

Két vízszintes zöld 
lámpasor a főlap alatt 
külön jelzőlapon és a 

főlapon alul egy 
sárga fény, fölötte 

egy gyorsan villogó 
zöld fény 

 

Egy vízszintes zöld 
lámpasor a főlap alatt 
külön jelzőlapon és a 

főlapon alul egy 
sárga fény, fölötte 

egy gyorsan villogó 
zöld fény 

 

Egy sárga és fölötte 
egy gyorsan villogó 
zöld fény a főlapon. 

 

Szabad a vonatnál 
alkalmazható 
legnagyobb 

sebességgel. A 
következő jelzőn 

legfeljebb 120 km/h 
sebességgel 

továbbhaladást 
engedélyező jelzés 

várható. 
 

Szabad legfeljebb 
120 km/h 

sebességgel. A 
következő jelzőn 

legfeljebb 120 km/h 
sebességgel 

továbbhaladást 
engedélyező jelzés 

várható. 
 

Szabad legfeljebb 
 80 km/h 

sebességgel. A 
következő jelzőn 

legfeljebb 120 km/h 
sebességgel 

továbbhaladást 
engedélyező jelzés 

várható. 
 

Szabad legfeljebb 
 40 km/h 

sebességgel. A 
következő jelzőn 

legfeljebb 120 km/h 
sebességgel 

továbbhaladást 
engedélyező jelzés 

várható. 
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Jelzőcserék 

Vác – Verőce, Rákospalota-Újpest – Istvántelek és Szemeretelep – Vecsés között a 4 fényű 
térközjelzőket – a valóságnak megfelelően lecseréltem 3 fényű, jelzőhídra szerelhető fehér 
árbocú jelzőkre. 

Valós jelzőkörnyezet Szolnokon 

Szolnok kezdőpont felőli bejárata előtti két térközben nincs meg az általános fékúttávolság, 
emiatt mindenütt 4 fényű térközjelzőket telepítettem. A korábbi 4 fényű jelzőhídra szerelhető 
iker térközjelzőket átprogramoztam a valóságnak megfelelő módon: vörös jelzésre mostmár 
nem sárgával, hanem két sárgával adnak előjelzést és egyben megkövetelik a 40 km/h-s 
sebességcsökkentést, villogó sárga után pedig nem egy, hanem két sárga fényt adnak. Villogó 
sárga jelzéskép esetén nem a legalsó, hanem alulról a harmadik fény világít úgy, mint a 
valóságban. 
A shape file-ok Zsivány V2.2 és V22 jelzőcsomagjából származnak, ezúton is köszönet értük! 

Jelzőátadás javítása 

Az új jelzőrendszer a legtöbb helyen kiküszöböli 
a korábbi jelzésátadásból fakadó hibákat. Így pl. 
Verőce, Kőbánya-teher vagy Pestszentlőrinc 
bejárati jelzője – szabad kijárat esetén - nem 
sárgát, hanem zöldet ad, mint a valóságban. Ezek 
a régi hibák jelenlegi ismereteim szerint már 
csak két helyen fordulnak elő: helytelen 
vágányon történő közlekedés esetén 
Szemeretelep felől Vecsés felé Vecsés és a 120a 
helyes vágányán Bp. felől Szolnok felé Szolnok 
bejáratánál. 

Városligeti elágazásnál megszűnt a hibás 
jelzőműködés 

Sikerült azonosítanom és kijavítanom azt a 
bosszantó hibát, amely akkor lépett fel, ha a 
Nyugatiból elindulva térközben követtünk egy 
vonatot Zugló felé, s zöld jelzést követően 
városligeti elágazásnál beleszaladtunk a vörösbe. 
A rendellenességért egy-egy fizikailag nem 
látható, de logikailag jelen lévő köztes jelző 
okozta, melyet külön trükkel kellett „kioperálni”. 

Valósághű jelzőszínek 

A jelzőfények színeinek közelítése a valódihoz. A sárgát a valóshoz közeli, enyhén 
narancssárgássá módosítottam, a valósághű zöld pedig Rofia keverése. 
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Új, speciális jelzők (csak pályaépítőknek) 

A 3 és a 4 fényű iker térközjelzőknek elkészítettem a speciális változatát is, melyeket csak 
ritkán és különleges esetekben kell használni, de szükségesek annak érdekében, hogy itt is 
hibátlanul működjön a rendszer. (A teljes Alföld 5.1 pályán összesen 4 ilyen térköz van.) 

II. 

Ingavonat-kompatibilis Nyugati pályaudvar 

A Nyugati pályaudvar minden vágánya – akár hosszú – ingavonattal is járható lett. 

Az ütközőbakok a valóságnak megfelelő működési formát kaptak. Bármely vonattal 
felhúzhatunk a bakig, sőt akár neki is ütközhetünk, amely ezt követően enyhén visszarúg, 
mint a valóságban. (Nagy sebességgel történő ütközés esetén átszakítjuk az ütközőbakot és 
beleszaladunk a vörösbe, amely után a TS kizár minket a játékból.) 

Az ingavonatos fordulások 100%-os biztosítása véget a peronokat két részre osztottam. 
Alapesetben a számozott peronok használatát javaslom. Az „e” betűs platform-ok (az „e” a 
vágány elejét jelenti) legfőképpen a fenti célból jöttek létre, azonban kiegészítő jelleggel 
alkalmasak pl. foglalt vágányra történő vonatfogadásra vagy éppen vágány elejéről történő 
indításra. 

Minden vágány végére elhelyeztem az 1 fényű jelzőket. 

Az 1, 16 és a néhai 20. vágány elejét is járhatóvá tettem egy-egy platformmal. A játék 
színesítése végett ezekre, egyes jelzők irányából csak hívójelzés mellett szabad a bejárás: 

Budapest-Nyugati 1e. Budapest-Nyugati 16e. Budapest-Nyugati 20e. 
Pozsony bal és jobb 

vágányról csak hívóval 
Záhony jobb (helytelen) 
vágányról csak hívóval 

Záhony bal (helyes) 
vágányról csak hívóval 

III. 

Egyéb újdonságok 

Új, magyar hangok 

Vörös jelző meghaladása során az engedély megadása, ill. megtagadása immár magyarul 
hangzik. A felvételeket én követtem el:D a saját hangomon. 

Nagyfelbontású, élethűbb síntextúrák 

A jó minőségű pályaszakaszokon található síntextúrákat lecseréltem az Alföld 4.0-ban egy 
rövid ideig szereplő textúrákra, melyek nagy felbontásúak és rendkívül élethűek. 
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IV. 

Activityszerkesztéssel kapcsolatos változások 

Az új jelzőrendszer alatt is ugyanolyan módon lehet activity-t szerkeszteni, mint eddig és 
a régi activity-k is elfutnak az új pályán. Különbség csak három dologban van: 

1.) menetiránybeállítás (csak a látványt szolgálja) 

Az Activity Editor megnyitását követően látható, hogy a jelzők alapból minden 
állomásközben azt a menetirányt állítják be maguknak, ami a fizikai elhelyezkedésből 
következik. 

Bármely játékos vagy AI-vonat, azonban rögtön felülírja ezt, és automatikusan beállítja 
magának azon a vágányon azt a menetirányt, amerre közlekedtetjük. Így egyvágányú 
pályán semmi plusz tennivalónk nincs. 

Kétvágányú, térközesített pályán, abban a speciális esetben, ha a játékba kerülés időpontjában, 
a játékos vonata melletti másik vágányon még egyetlen AI-vonat sem haladt el, akkor – a 
látvány kedvéért – célszerű a játék kezdési 
időpontja előtt végigfuttatni ezen a szakaszon 
egy AI-t, amely azon a vágányon is helyesen 
beállítja az összes jelzőt. Ezeket minden érintett 
vonalra (70, 100) elkészítettem és elneveztem 
őket „mib.” (menetiránybeállító) AI-knak. 
Megtalálhatóak az Alföld 5.1-ben. A 
számozásuk a vonal számára, a zárójelben lévő 
szám pedig az irányukra utal. Amennyiben 
Szolnok kezdőpont felőli bejáratát is érintő 
activity-ről van szó, akkor javaslom a 100-AI 
(mib. 3.) és 100-AI (mib 4.) használatát is, mert 
ezek a 120a vonal kiágazásán is beállítják a 
helyes menetirányt. Természetesen, ha itt is lesz 
forgalom az act-ben, akkor a mib-ek nem 
szükségesek. 

Természetesen bárki pillanatok alatt 
szerkeszthet az adott activity-jéhez jobban illő 
mib-AI-t is. A 100-as és a 70-es vonalon kívüli 
mib-ek csak a jelzőrendszer működési 
mechanizmusát mutatják be, rájuk activity 
készítéskor nincs szükség, hiszen azok 
túlnyomórészt egyvágányú pályák. 

2. Az ismétlőjelzők típusa megváltozott, ezért az új rendszerben a jelzésátadást ők már nem 
befolyásolják. Ennek köszönhetően az új rendszerben az ismétlőjelzők, jelzésátadást torzító 
hatása megszűnt. Korábban minden ismétlőjelző eggyel növelte a jelzéskép átadását, ezzel 
gyakorlatilag egy külön térközt alkottak. Ha egy állomásra keresztet akartunk szerkeszteni és 
a kezdőpont felőli bejárat előtt volt két ismétlőjelző, míg a végpont felől egy sem, akkor 
térben jelentősen torzult a két szembejövő vonat váltófoglalása. A kezdőpont felől jövőnek, 
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ugyanis két térközzel közelebb kellett jönnie az állomáshoz, ahhoz hogy ugyanakkora 
váltóbeállítási távolságra legyen tőle, mint a másik vonat 2 térközzel távolabb. 

Ez tehát pozitív változás a jövőre nézve, de enyhén befolyásolja a már meglévő activity-ket. 
Természetesen ennek csak vonatkereszt esetén van jelentősége és csak egyenlőtlen módon 
elhelyezkedő ismétlőjelzők esetén, s ekkor is csak abban az esetben, ha az activity nagyon 
rosszul vagy sehogy sincs biztosítva. 

3. A Nyugati pályaudvarról induló vonatok esetén – legyen szó AI-ról vagy a játékos 
vonatáról – az útvonalat ne pontosan a vágányvégről, hanem mindig, a közvetlenül előtte 
található „kezdőpont” nevű siding-ról (zöld vonal) indítsuk! 

*     *     * 

A továbbfejlesztett jelzőrendszernek vagy egyes részeinek más pályákon történő telepítése, 
kiadása bármilyen egyéb célú felhasználása az engedélyemmel és az eredeti szerzők 
beleegyezésével történhet. 

Építő jellegű észrevételeket, kérdéseket a szilev@gmail.com e-mail címen várok. 

Copyright LEVIBOY 

Jó vonatozást mindenkinek! 
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