
 

OR 032 Buszmegálló 
 

A készlet tartalma: 

− 1 játéktábla (melyet részekből állítunk össze), 

− 4 busz nagy tábla, 

− 4 busz bábu, 

− 4 tartó, 

− 40 utas kártya, 

− 1 dobókocka, 

− 1 pörgető tábla. 

 
Ajánlott életkor: 4-8 éves korig 

Játékosok száma: 2-4 fő 

 
Előkészületek: A táblát összeállítjuk, a pörgető táblába beleillesztjük a nyilat és annak talpát, 

a buszbábukat belerakjuk a talpakba. Minden játékos vesz egy busztáblát, a hozzá tartozó 

buszbábut rárakja a startmezőre, amit egy kék nyíl jelez. Az utas kártyákat színükkel felfelé 

szétterítjük az asztalon a játéktábla körül. 

 
A játék célja: Minél több utassal visszatérni a pályaudvarra. 

 

A játék menete: 

− A legfiatalabb játékos kezd, dob a dobókockával, és a bábujával az óra járásával egyező 

irányba lép annyit, amennyit a dobókocka mutat, majd pörget a pörgető táblán, hogy 

kiderüljön a fel vagy leszálló utasok száma. Ha a mezőn, amire érkezett, egy plusz jel van, 

annyi utas kártyát vesz fel, amennyit a pörgető mutat, és felrakja őket a busztáblájára. 

Ezután a következő játékos dob. 

− Ha a játékos olyan mezőre ér, amin mínusz jel van, levesz annyi utast, ahányat a pörgető 

mutat, és visszarakja őket az asztalra. 

− Ha egy játékos, akinek tele a busza, egy plusz mezőre ér, nem vehet fel több utast, mert 

nem férnek fel a buszra. Ilyenkor a következő játékos folytatja a játékot. 

− Ha egy játékos több utast kell, hogy leszállítson a buszról, mint ahányan vannak rajta, 

annyit szállít le, ahányan vannak a buszon: például ha a pörgető ötösön áll, és a játékosnak 

csak három utasa van, akkor egyszerűen kiüríti a buszát. Ha egy játékos busza üres, nem 

tud leszállítani róla utast, és a játék a következő játékossal folytatódik. 

− Az út végéhez közeledve, amit a piros STOP jel mutat, a játékosoknak nem kell pontos 

számot dobniuk ahhoz, hogy beérkezzenek a buszállomásra. 

− A játék addig folytatódik, míg minden játékos elérkezik a buszállomásra. 

 

A győztes: Az győz, aki a legtöbb utast szállította a pályaudvarra. 

 

Jó szórakozást!  

 

A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 

Tel./fax:06-1-462-23-88/87 

E-mail: katica@katica.hu 

Web: www.katica.hu 


