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1
BevezetÉs

A Container 3-5 személyes játék, amely próbára teszi a játékosok stratégiai érzékét egy 
egyszerű keresleti-kínálati rendszer létrehozásában és működtetésében. A játékot magát 
az  öt  játékos  tábláján  és  egy  külföldnek  számító  szigetet  jelképező  táblán  játsszuk. 
Minden játékos tábláján találhatók építési területek gyárak és raktárak számára, illetve 
van  egy  kikötői  terület,  amelyre  a  többi  játékos  hajói  kiköthetnek,  hogy konténereket 
töltsenek  a  hajóra  nemzetközi  szállítás  céljából.  A Container  különlegessége,  hogy  a 
játékhoz használt asztal is része a táblának, mivel a nyílt tenger szerepét tölti be.

Amikor egy játékoson van a sor,  két  akciót  hajt  végre. 
Minden  akció  meghatározott  feladatok  elvégzését  teszi 
lehetővé a játékos számára. Építhet gyárat, hogy növelje 
a  termelést.  A  kikötője  számára  konténereket  tároló 
raktárak számának növelését is választhatja.  De úgy is 
dönthet, hogy a hajóját egy ellenfél kikötőjébe mozgatja. 
A játékosnak minden körben a legjobb lehetőséget kell 
választania, hogy bölcs döntés születhessen.

Az  elsődleges  cél  az,  hogy  a  konténereket  eljuttassuk 
egy gyárból egy raktárba, majd hajóra pakoljuk, és végül 
elszállítsuk a külföldi szigetre. Ez elég könnyen hangzik, 
de van egy nehézség: a játékosok pakolhatják magukhoz 
vagy  szállíthatják  el  a  saját  konténereiket:  MÁSIK 
játékosok  konténereit  kell  megvenniük.  Ez  azt  jelenti, 
hogy a játékosnak minden körben rá kell  vennie másik 
játékosokat,  hogy  vásároljanak  az  ő  gyáraiból,  vagy 
esetleg  hozzák  a  hajójukat  a  kikötőjébe,  hogy  fel 
lehessen  tölteni  azokat  szállításra  váró  konténerekkel. 
Erre kétféle lehetősége adódhat. Az első: lehet, hogy a 
játékos  készletében  egyszerűen  megfelelőbb  módon 
keverednek  a  különböző  árucikkek.  A másik,  ez  talán 
nyilvánvalóbb:  a  játékosnak  talán  jobbak  az  árai,  mint 
amit az ellenfelei megengedhetnek maguknak.

Amint a konténerek elérik a külföldi szigetet, a játékosok 
szerepet  váltanak,  és  a  megfelelő  területeik  vásárlói 
lesznek  a  szigeten.  Az  éppen  kikötő  hajó  tulajdonosát 

leszámítva minden játékos (a többiekét nem ismerve) 
ajánlatot  tesz a  hajó  teljes konténerszállítmányára.  A 
hajóval  beérkezett  játékosnak  ezt  követően  két 
választási  lehetősége  van:  elfogadja  a  legmagasabb 
ajánlatot ÉS megkapja az annak megfelelő összeget a 
sziget kormányától ösztönzés gyanánt, vagy befizeti a 
legnagyobb összeget a banknak, és megtartja a teljes 
szállítmányt a külföldi szigeten található saját területén. 
A  döntések  nem  ritkán  meglehetősen  nehezek 
lehetnek,  mivel  a  játékosnak  egyensúlyoznia  kell  a 
készpénzigény  és  aközött,  hogy  ellássa  a  külföldi 
szigetet az általuk nagyon várt, fontos konténerekkel.

A  játék  végén  minden  készpénzt  hozzáadunk  a 
játékosok  külföldi  szigeten  található  területeire  tett 
konténerek titkos készpénz-értékéhez. Minden játékos 
ismeri  a  saját  konténerei  titkos  értékeit,  a  többiek 
viszont nem, mivel ez az információ egy, a játék elején 
kiosztott, és lefelé fordított kártyán található. Van még 
egy végső csavar:  ha egy játékosnak sikerült  minden 
konténertípusból legalább egyet összegyűjtenie, dupla 
pontot  kap  a  kétszeres  értékű  (legfontosabb) 
konténeréért. Ezután minden játékos kiveszi a játékból 
azokat a konténereit, amelyekből a legtöbbet helyezte 
el a szigeten, és semmit nem kap értük, mivel túl sokat 
gyűjtött  belőlük,  túlkínálattal  árasztva  el  a  szigetet, 
lerontva az értéket.
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2
A doboz tartalma

3
Elökészületek

3.1. A  külföldi  sziget  tábláját  az  asztal  közepére 
helyezzük.

3.2. Minden játékos  elvesz  egyet  a  játékosok  táblái 
közül,  és maga elé  helyezi  az asztalra.  A kikötők az 
asztal  közepe  felé  álljanak.  Ötnél  kevesebb  játékos 
esetén a maradék táblát hagyjuk a dobozban.
A  játékosok  táblái  két  különböző  területből,  a 
Gyárterületből és a Kikötői területből állnak.

A játékoshoz közelebb fekvő terület  a  Gyárterület.  Itt 
találhatók  a  játékos  gépei  és  gyárainak  lerakatai. 
Maximum  négy  gépnek  jut  itt  hely  (ezek  a  kerek 
területek  -,  $6,  $9  és  $12  jelöléssel  vannak ellátva). 
Ezek előtt találhatók a gyárak lerakatai. Itt adhatja el a 
játékos  a  gépei  által  előállított  termékeket  (négy 
négyszögletes terület, $1, $2, $3 és $4 jelöléssel).
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Az  asztal  közepéhez  közelebb  eső  terület  a  Kikötői 
terület. Itt kapnak helyet a játékos raktárépületei, kikötői 
depói és kikötői. 5 raktárépület építhető a négyszögletes 
területekre (azokon -, $4, $5, $6 és $7 jelöléssel). Ezek 
előtt találhatók a kikötői depók. Itt adhatják el a játékosok 
azokat a termékeket, amelyeket más játékosok gyárainak 
lerakataiból  vásároltak  (5  négyszögletes  terület  $2,  $3, 
$4, $5 és $6 jelöléssel). 

A  kikötőkben  4  hajónak  jut  hely.  Itt  vásárolhatnak 
termékeket  a  kikötői  depókból,  a  kikötő  tulajdonosától 
azok a játékosok, akiknek hajójuk van a kikötőben.

3.3. Hagyjunk  szabad  helyet  az  asztalon  a  játék 
összetevőinek  tárolására,  hogy  könnyen  hozzáférhetők 
legyenek.

A játékosok számától függően rakjunk csoportokba ezen 
a területen minden színű konténerből

• 3 játékos esetén 12-t
• 4 játékos esetén 16-ot
• 5 játékos esetén 20-at.

Ez  lesz  a  játék  konténerkészlete.  A  maradék 
konténereket tegyük vissza a dobozba.

Helyezzük ide a raktárépületeket: ez lesz a raktárépület-
készlet.

Helyezzük ide a gépeket: ez lesz a gépkészlet.

Helyezzük  a  játékpénzt  és  a  kölcsöndokumentumokat 
egy külön helyre, ez lesz a bank.

3.4. Minden  játékos  elvesz  egy  raktárépületet  a 
raktárépület-készletből,  és  a  Kikötői  területen  a 
négyszögletes „–” jelölésű helyre teszi.

3.5. Helyezzünk  (a  gépkészletből  kivéve)  minden 
színből  egy  gépet  a  játékdoboz  fedelébe,  és 
véletlenszerűen válasszon minden játékos egy gépet, 
amelyikkel kezdeni fog. Ezt a gépet a játékosok a „–” 
jelölésű  kerek  területre  helyezik  a  saját 
Gyárterületükön.

Ötnél kevesebb játékos esetén a játékdoboz fedelében 
maradt gép(ek)et tegyük vissza a gépkészletbe.

Ezt  követően  minden  játékos  kap  egy  konténert  a 
konténerkészletből  a  véletlenszerűen  húzott  gépe 
színében,  és  elhelyezi  a  $2-vel  jelzett  négyszögletes 
területre a saját gyári lerakatukra.

3.6. A játékosok  táblái  közötti,  illetve  az  ezek  és  a 
külföldi sziget közötti terület a nyílt tenger.

A  játékosok  a  játékostáblájuknak  megfelelő  színű 
hajójukat  valahova  (bárhova)  lehelyezik  a  nyílt 
tengeren.

Ötnél  kevesebb  játékos  esetén  a  többi  hajót  nem 
használjuk fel – visszatesszük a dobozba.

3.7. Minden  játékos  kap  20  dollárt  játékpénzben  (5 
egydolláros, öt kétdolláros, egy ötdolláros értékben). A 
játékosok titokban tartják a pénzüket a többiektől.

3.8. Az  öt  „konténerek  értéke”  kártyát  képpel  lefelé 
megkeverjük,  és  minden  játékos  véletlenszerűen húz 
egyet közülük.  Ezek a kártyák jelzik a játékos külföldi 
szigetre helyezett konténereinek értékét a játék végén. 
Ezt a kártyát a játék végéig titokban kell tartani.

Ötnél  kevesebb  játékos  esetén  a  fölösleges 
„konténerek  értéke”  kártyát  nem  használjuk,  és  a 
dobozban hagyjuk. A használaton kívül maradt kártyák 
értékét nem nézzük meg.
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4
A játék menete

Véletlenszerűen  válasszunk  kezdő  játékost.  Amikor 
befejezte a körét, az óramutató járása szerint következő 
játékos van soron.

Minden játékos két akciót végrehajt a „köre előtt”:
1. Kamatfizetés
2. Hazai értékesítés („Kezdőknek szóló variáció” – 

ld. még: 7.1. – esetén)

Ezt  követően  a  következő  lehetőségekből  kettőt  hajt 
végre,  bármilyen  sorrendben.  Ugyanazt  az  akciót  is 
végrehajthatja  kétszer  egy  körön  belül,  az  5.  számú 
kivételével.

3. Raktárépület VAGY gép vásárlása
4. Konténer vásárlása a Kikötői depó számára
5. Termék gyártása (körönként csak egyszer)
6. A hajó mozgatása

4.1. Kamatfizetés

Amikor a játékoson van a sor, abban az esetben, ha a 
játékosnak  van  kölcsöne  (ld.  5.),  kamatot  fizetnie  a 
kölcsönért  a  banknak  –  1  dollárt  minden 
kölcsöndokumentumért, ami a játékosnál van.

Ha a játékos nem tudja kifizetni a kamatot, a bank lefoglal 
egy  (vagy  több)  konténert  a  játékostól  minden  egyes 
késedelemért a következők szerint:

A bank elvesz 1 konténert a játékos területéről a külföldi 
sziget tábláján.

Ha a játékosnak nincsenek konténerei ezen a táblán, a 
bank elvesz 2 konténert a játékos kikötői depójából.

Ha  a  játékosnak  nincs  elég  konténere  a  kikötői 
depójában,  a  bank elvesz a játékostól  egy konténert  a 
gyári lerakatából minden egyes olyan konténer után, amit 
nem tudott a kikötői depóból elvenni. Lehetséges, hogy a 
játékos kikötői depójában nincs egyetlen konténer sem; 
ebben  az  esetben  a  bank  mindkét  konténert  a  gyári 

lerakatából veszi el. Amennyiben a játékosnak a gyári 
lerakatában  és  a  kikötői  depójában  összesen  (nem 
egyenként)  egyetlen  konténere  van,  akkor  a  bank 
ebben a körben csak azt az egyetlen konténert veszi el 
kamat gyanánt, de csak ebben az egy körben.

Ha  például  egy  játékosnak  van  kifizetetlen 
kölcsöndokumentuma, de például csak egy konténere a 
kikötői  depóban,  négy  pedig  a  gyári  lerakatában,  a 
bank elkoboz egy konténert a kikötői depóból és egy 
konténert  a  gyári  lerakatából.  Ha  van  például  egy 
második  kölcsöndokumentuma  is,  akkor  a  következő 
két  konténert  a  gyári  lerakatából  veszi  el  a  bank,  a 
játékosnak pedig csak egy marad. 

Ha  a  játékosnak  egyáltalán  nincs  konténere,  a  bank 
elvesz  egy  raktárépületet  vagy  egy  gépet.  Ha  a  bank 
elvett  egy  raktárépületet  vagy  egy  gépet,  a  játékos 
visszaadhatja  egy  kölcsöndokumentumát  a  banknak, 
mivel  a  lefoglalt  eszközzel  kifizette  azt.  A  játékosnak 
kifizetetlen kölcsönök esetén először mindig a konténereit 
kell  visszaadnia:  gépet  vagy  raktárépületet  csak  akkor 
adhat a banknak, ha csak ez a lehetősége maradt. A „–” 
és a $6-os jelű gép, illetve a „–” és $4-es raktárépület 
mindig biztonságban van, és ezeket nem foglalhatja le 
a bank.

Ha  a  játékosnak  nem maradt  semmije,  amit  a  bank 
lefoglalhatnak, a játékosnak az adott körben (és csak 
abban) nem kell kamatot fizetnie a banknak.

A  lefoglalandó  konténereket,  gyárakat  vagy 
raktárépületeket minden esetben az érintett  játékostól 
jobbra  ülő  játékos  választja  ki  a  bank  számára.  A 
választást NEM az érintett játékos végzi el. Kivétel: ha 
raktárépületet vagy gépet veszítene el, eldöntheti, hogy 
melyikből vigyen el egyet a bank, de gépek esetén a 
jobb szomszéd dönti el, hogy melyik színűt vigye.

A bank által  lefoglalt  konténerek a dobozba kerülnek, 
és nem kerülnek vissza a játékba. A bank által lefoglalt 
gépek és raktárépületek visszakerülnek a készletbe.

4.2.  Belföldi  értékesítés  („Kezdőknek 
szóló variáció” esetén)

Az  aktív  játékos  elvehet  egy  konténert  a  gyári 
lerakatából, és visszateheti a konténerkészletbe.
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Ha  a  játékosnak  nincs  konténere  a  gyári  lerakatában, 
elvehet egy konténert a kikötői depóból és visszateheti a 
konténerkészletbe.

A  játékos  ezt  követően  kap  2  dollárt  a  banktól  a 
visszaszolgáltatott konténerért.

Ezt  az  akciót  a  játékos  nem  hajthatja  végre  az  első 
körében (amikor először van rajta sor a játékban).

4.3. Raktárépület VAGY gép vásárlása

Kezdetben  minden  játékosnak  csak  egy  gépe  és  egy 
raktárépülete van. Ennek az akciónak a segítségével  a 
játékos  további  gépet  vagy  raktárépületet  vásárolhat 
magának.

További gép vagy raktár vásárlásához a játékosnak azt 
az összeget kell befizetnie a banknak, ami a következő 
szabad gép- vagy raktárépület-területen látható. Vagyis a 
második gép megvásárlása 6, a harmadik 9, a negyedik 
12 dollárba kerül, a második raktárépület 4 dollárba és 
így tovább.
A  gépek  megnövelik  egy  játékos  gyártási  kapacitását 
(4.5.)  és  a  gyári  lerakat  kapacitását  (4.5.).  A 
raktárépületek megnövelik egy játékos kikötői depójának 
kapacitását  (4.4.).  Ez  a  megnövelt  kapacitás  azonnal 
életbe lép.

A játékosnak soha nem lehet két ugyanolyan színű gépe.

4.4.  Konténer  vásárlása  a  Kikötői  depó 
számára

Ez  az  akció  lehetővé  teszi  a  játékos  számára,  hogy 
konténereket  vásároljon  egy  MÁSIK játékos  gyári 
lerakatából, és elhelyezze a kikötői depójába. Bármennyi 
konténert  megvásárolhattunk,  de  nem  lehet  több 
konténer  a  játékos  kikötői  depójában,  mint  amennyi 
annak az aktuális kapacitása.
A játékos kikötői  depójának kapacitása annyi  konténer, 
ahány raktárépülete a játékosnak éppen van. Például ha 
egy  játékosnak  4  raktárépülete  van,  maximum  4 
konténert tárolhat a kikötői depóban.

Az a játékos, aki vásárol, kifizeti az értékesítő játékosnak 
az  összes  konténer  értékét,  amit  meg  akar  vásárolni. 

Például ha a vörös játékosnak két fekete konténere van 
a gyári lerakatában 2 dolláros áron, és egy fehér és egy 
narancssárga  konténere  a  gyári  lerakatában 
darabonként 4 dollárért, és a vásárló egy fekete és egy 
narancssárga konténert akar vásárolni, akkor a vásárló 
6   dollárt  fizet  az értékesítő játékosnak,  és elveszi  a 
narancs és a fekete konténert,  hogy elhelyezhesse a 
kikötői depójában.

A játékos  soha  nem utasíthatja  vissza  egy  konténer 
eladását a gyári lerakatából.

Amikor egy konténert beszereztünk, a beszerző játékos 
elhelyezheti ezt a konténert a kikötői depója bármelyik 
helyére,  amivel  azt  fogja  jelezni,  hogy  az  a  játékos 
mennyiért kínálja ezt a konténert a többi játékosnak. Ha 
több konténert is beszerez, a játékos akár mindegyiket 
is elhelyezheti ugyanazon a kikötői depó-területen, de 
különböző kikötői depó-területein is.

Nincs korlátozás, hogy egy kikötői depóterületre hány 
konténert helyezünk el, de a kikötői depó kapacitását 
figyelembe  kell  venni.  A  konténerek  egymásra 
helyezése a realizmus érdekében javallott.

Amellett,  hogy  vásárol  és  beáraz  konténereket,  a 
játékos át is rendezheti ezeket a kikötői depóban. Ez 
megtörténhet például akkor, ha a játékos úgy érzi, hogy 
a konténereinek túl magas vagy túl alacsony árat adott 
meg,  és jobban versenyhelyzetbe szeretne kerülni.  A 
játékosnak nem kell újabb konténert vásárolnia senkitől 
annak érdekében, hogy a konténereit átrendezhesse a 
kikötői  depóban:  szimplán  csak  be  kell  jelentenie  az 
akciót, majd átrendezni a konténereit.

A  konténer  vásárlása  akció  egy  akciónak  számít 
MINDEN  EGYES  OLYAN JÁTÉKOS  után,  akitől  az 
aktív  játékos  konténert  vásárol.  Például  ha a  játékos 
szeretne konténert  venni  a kék és a piros játékostól, 
akkor erre kell felhasználnia a két akcióját. Ám a két 
játékostól  összesen  annyi  konténert  vehet,  amennyit 
csak akar.

A játékos soha nem vásárolhat konténert a saját gyári 
lerakatából.
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4.5.  Termék  gyártása  (körönként  csak 
egyszer)

Ez  az  akció  lehetővé  teszi  a  játékos  számára,  hogy 
elvegyen  néhány  konténert  a  konténerkészletből,  és 
elhelyezze a gyári lerakatba. Az elvett konténerek száma 
egyenlő a játékos gyártási kapacitásával,  de nem több, 
mint a játékos aktuális gyári lerakatának kapacitása.

A játékos gyártási kapacitása egy konténert jelent minden 
egyes  gép  után,  ami  jelenleg  a  játékos  gyárában 
található. A konténereknek  KÖTELEZŐ  az azokat (azok 
„tartalmát”) előállító géppel megegyező színűnek lenniük.

A játékos  gyári  lerakatának  kapacitása  a  játékos  által 
jelenleg birtokolt gépenként 2 konténer. Például ha egy 
játékosnak  3  gépe  van,  akkor  a  gyári  lerakatában 
maximum 6 konténere lehet.

A játékos  a  konténerkészletből  elvett  konténert  a  gyári 
lerakat bármelyik helyére lerakhatja, amivel azt jelzi, hogy 
az adott konténert ez a játékos mennyiért kínálja a többi 
játékosnak.  Ha  több  konténert  is  elvett  (vagyis  több 
konténernyi árut „gyártott”, a játékos akár mindegyiket is 
elhelyezheti  ugyanazon  a  gyári  lerakat-területen,  de 
különböző gyári lerakat-területein is.

Nincs  korlátozás,  hogy  egy  gyári  lerakat-területre 
egyszerre  hány  konténert  helyezünk  el,  de  a  gyári 
lerakat-terület  kapacitását  figyelembe  kell  venni.  A 
konténerek egymásra helyezése a realizmus érdekében 
javallott.

Ha  nincs  elegendő  begyűjthető  konténer  a 
konténerkészletben,  akkor  csak  annyit  vehetünk  el 
(gyártható), amennyi elérhető – azonban ha a konténerek 
elérhetők,  akkor  be  KELL  gyűjtenünk  őket.  A  játékos 
NEM DÖNTHET ÚGY,  hogy kevesebb konténernyi árut 
gyárt, mint amennyi a teljes gyártási kapacitása. Abban 
az  esetben  viszont,  ha  ez  az  akció  a  játékos  aktuális 
gyári lerakatának kapacitásánál több konténert hozna a 
területre, a játékos eldöntheti, hogy melyik konténereket 
gyűjtse  be  (természetesen  ekkor  annyi  konténert  kell 
begyűjtenie,  azaz gyártania,  hogy a lerakat kapacitását 
teljesen kihasználja). 

Amellett, hogy vásárol és beáraz konténereket, a játékos 
át  is  rendezheti  ezeket  a  gyári  lerakatában.  Ez 
megtörténhet például akkor, ha a játékos úgy érzi, hogy a 

konténereinek túl  magas vagy túl  alacsony árat adott 
meg, és jobban versenyhelyzetbe szeretne kerülni.

A játékos nem dönthet  úgy,  hogy a  Termék gyártása 
akciót  kizárólag  csak  a  termékeinek  átárazására 
használja  –  az  akció  velejárója  a  kapacitásnak 
megfelelő  mennyiségű  termék  gyártása.  Ellenben 
lehetőség van arra,  hogy ha a  gyári  lerakat  tele  van 
(vagyis  maximálisan  kihasználja  a  kapacitását),  a 
Termék gyártása  akcióval  0  db  terméket  állítson  elő, 
majd módosítsa a termékei árát.

Függetlenül  az  akció  során  gyártott  konténerek 
számától, a Termék gyártása akció végrehajtása mindig 
egy  dollárba  kerül.  Ezt  az  egy  dollárt  a  szövetségi 
elnöknek fizetjük, aki mindig az aktív játékostól jobbra 
ülő játékos.

A Termék gyártása akciót egy játékos egy körben csak 
egyszer választhatja.

4.6. A hajó mozgatása

Ez az akció lehetővé teszi a játékos számára, hogy a 
hajóját  az  egyik  területről  a  másikra  mozgassa 
(úsztassa).  A  hajó  egy  területről  egy  másikra 
mozgatása egy akciónak számít. Két féle terület van a 
játékban a hajók számára: a nyílt tenger és a kikötők. 
Vannak kikötők minden játékos  tábláján és  a  külföldi 
sziget tábláján. Az asztal többi része a nyílt tenger.

Egy akcióba kerül, hogy egy kikötőből a nyílt tengerre 
mozdítsuk a hajót, és egy másik akcióba, hogy a nyílt 
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tengerről  egy  kikötőbe  mozgassuk.  A  játékos  sosem 
teheti át a hajóját egyetlen akcióként az egyik kikötőből a 
másikba, mivel ehhez először mindig a nyílt tengerre kell 
lépnie.

A hajó mozgatása akció háromféleképpen végződhet:

1. a nyílt tengeren
2. egy másik játékos kikötőjében
3. A külföldi sziget kikötőjében.

4.6.1.  A  hajó  mozgatása  a  nyílt  tengeren 
kezdődik vagy végződik

Ha az akció a nyílt tengeren végződik, semmi más nem 
történik, az akciónak vége.

Ha az akció a nyílt tengeren kezdődik, egy akciót jelent, 
hogy valamelyik kikötőbe mozgassuk a hajót.

4.6.2. A mozgatás egy másik játékos kikötőjében 
végződik

Ha  a  hajó  mozgatása  egy  másik  játékos  kikötőjében 
végződik,  a  hajót  mozgató  játékos  vásárolhat 
konténereket annak a kikötőnek a depójából. Ehhez nincs 
szükség plusz akcióra, feltéve, hogy ez a hajó mozgatása 
akció  VÉGÉN történik. Külön akcióra van szükség, ha a 
játékos konténereket akar beszerezni az akció kezdetén, 
és  a  játékosnak  NINCS joga  elmozdítania  a  hajóját 
ugyanabban az akcióban. Ennek megtételéhez új akcióra 
van szüksége.

A vásárló  játékos  kifizeti  az  árusító  játékosnak  azt  az 
összeget,  amibe  az  általa  megvásárolni  kívánt 
konténerek  összesen  kerülnek.  Például  ha  a  piros 
játékosnak van két fekete konténere a kikötői depójában 
3 dollárért,  illetve egy barna és egy drapp konténere a 
kikötői  depójában  4  dollárért,  és  a  másik  játékos  egy 
fekete  és  egy  drapp  konténert  akar  vásárolni,  akkor  7 
dollárt  fizet  a  kikötő  tulajdonosának,  elveszi  ezeket  a 
konténereket, és a hajójára helyezi.

Egy  játékosnak  mindig  engednie  kell,  hogy  a  másik 
játékos megvegye a konténereit a kikötői depójából.

Egy hajón mindig  legfeljebb csak 5  konténer  lehet,  de 
arra nincs megkötés, hogy milyen és hányféle színben.

Egy játékos  SOHA nem helyezheti el a saját hajóját a 
saját kikötőjébe, így  SOHA nem is vásárolhat a saját 
kikötői  depójából.  Egy  játékos  csak  akkor  vásárolhat 
konténert egy kikötői depóból, ha a hajója a megfelelő 
kikötőben horgonyzott le.

4.6.3. A mozgatás a külföldi sziget kikötőjében 
végződik

Ha  a  hajó  mozgatása  a  külföldi  sziget  kikötőjében 
végződik, a játékos rögtön árverésre bocsátja a hajója 
összes  konténerét  (amennyiben  van  rajta  konténer). 
Ehhez nincs szükség újabb akcióra.

Az összes többi játékos ezt követően titokban a kezébe 
helyez valamekkora pénzösszeget, amely az ő ajánlata 
lesz  az  értékesítő  játékos  hajóján  lévő  ÖSSZES 
konténerre.  A  játékosok  egyszerre  mutatják  meg  az 
ajánlataikat.  A  hajó  tulajdonosának  két  választási 
lehetősége van:

1. Elfogadja a legnagyobb ajánlatot, vagy
2. Elutasítja az összes ajánlatot.

Abban az esetben,  ha döntetlen van a  legmagasabb 
ajánlat terén, a döntetlenre álló játékosok az ajánlatukat 
leteszik  az  asztalra,  és  TOVÁBBI pénzösszeget 
vesznek a kezükbe, hogy közülük döntsenek. Az ajánlat 
teljes  összege  végül  az  eredeti  ajánlat  és  a  további 
pénzösszeg  összege  lesz.  Amennyiben  még  mindig 
döntetlen van a legmagasabb ajánlat terén, a rakomány 
tulajdonosa  eldöntheti,  hogy  melyik  játékos  ajánlatát 
fogadja el.

Bármelyik  lehetőséget  is  választja,  az  árverés 
mindenképpen befejezi a játékos körét, még akkor is, 
ha a hajó külföldi szigetre mozgatása az első akciója 
volt.

4.6.3.1. A legnagyobb ajánlat elfogadása

Ha  a  hajó  tulajdonosa  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  a 
legmagasabb ajánlatot, amely a konténereire érkezett, 
a legmagasabb ajánlatot adó játékos ezt kifizeti  neki, 
cserébe  megkapja  a  hajó  összes  konténerét.  A 
legnagyobb  ajánlatot  adó  játékos  ezeket  elhelyezi  a 
saját területére a külföldi sziget tábláján.
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Amellett, hogy megkapja a legnagyobb ajánlat összegét, 
a játékos megkapja ugyanezt az összeget a banktól is. 
Például  ha  a  kék  hajó  beérkezik  a  külföldi  sziget 
kikötőjébe,  és  a  legnagyobb  ajánlat  a  konténereire  12 
dollár, akkor a játékos 24 dollárt kap – 12-t a legnagyobb 
ajánlat tevőjétől, 12-t a banktól.

4.6.3.2. Az összes ajánlat elutasítása

Ha  a  hajó  tulajdonosa  nem  akarja  elfogadni  a 
legmagasabb  ajánlatot,  mert  túlságosan  alacsonynak 
találja,  elutasíthatja  az  összes  ajánlatot,  és  fizethet  ő 
maga is a konténerekért. Ebben ő fizeti ki a banknak a 
legmagasabb ajánlatnak megfelelő összeget, és elhelyezi 
a  saját  konténereit  a  saját  területére  a  külföldi  sziget 
tábláján.

Amikor az aktív játékos megvásárolja a saját konténereit, 
NEM  KAPJA  MEG ugyanezt  az  összeget  a  banktól. 
Például  ha  az  aktív  játékos  beérkezik  a  külföldi  sziget 
kikötőjébe, és a legmagasabb ajánlat  a konténereiért 8 
dollár,  dönthet  úgy,  hogy  a  konténerek  többet  érnek 
számára a végső pontozásnál (6.1.), ezért úgy dönt, hogy 
megvásárolja maga a konténereket. Ahelyett, hogy kapna 
16 dollárt értük, ő fizet 8 dollárt.

Ez igen költséges lehetőség az aktív játékosnak, mivel 
ezzel a kör végén sokkal kevesebb pénze marad, mint 
amennyi a másik lehetőség választásával lehetett volna. 
Mégis, akadhatnak helyzetek, amikor a játékos úgy érzi, 
kénytelen  ezt  a  döntést  meghozni  –  például  ha  az 
ajánlatok szokatlanul alacsonyak.

Abban a kivételes  esetben például,  ha minden  játékos 
úgy  döntene,  hogy  neki  nem  ér  meg  a  szállítmány 
egyetlen  dollárt  sem,  a  játékos  0  dollárért  megveheti 
magának a szállítmányt.

5
Kölcsönök
A játékos bármikor vehet fel kölcsönt a banktól. Ez nem 
kerül akcióba, de akció közepén is megtehető. Amikor a 
játékos kölcsönt vesz fel, elvesz a kölcsöndokumentum-
pakliból  egyet,  és felvesz  10 dollárt  a  banktól.  Minden 
kölcsön 10 dollár értékű.

Amikor  a  játékoson  van  a  sor,  KÖTELEZŐ kamatot 
fizetnie a kölcsönért. A kölcsön kamata mindig 1 dollár 
kölcsöndokumentumonként.

Miután kifizette a kamatot, a játékosnak, amíg rajta van 
a  sor,  lehetősége  van  bármikor  visszafizetni  a 
kölcsönét/kölcsöneit  a  banknak,  hogy  a  következő 
körtől  már  ne  kelljen  kamatot  fizetnie.  Ehhez  nincs 
szüksége  akció  végrehajtására,  és  ettől  még  a 
játékosnak ebben a körben ki  kell fizetnie a kamatot. 
Ám  ha  a  játékos  nem  fizeti  vissza  a  kölcsönét  az 
aktuális  körében,  a  következő  köre  elején  ismét 
kamatot  kell  fizetnie  akkor  is,  ha  akkor  elég  pénze 
lenne a kölcsön visszafizetésére.

Egyszerre  egy  játékosnak  legfeljebb  csak  két 
kölcsöndokumentuma lehet.

6
A játék vége
A játéknak  vége,  amint  a  közös  konténerkészletből 
bármelyik két szín elfogy. Amikor ez történik, az éppen 
soron lévő játékos  (aki  kiváltotta a játék  befejezését) 
még a szokásos módon befejezi a körét. Ezt követően 
a játéknak vége, az eredmény számítása következik.

6.1 A végeredmény kiszámítása

Minden játékos  színek  szerint  csoportosítja  a  külföldi 
sziget tábláján található saját konténereit.

Ezt követően minden játékos felfordítja a „Konténerek 
értéke” kártyáját, amelyen minden színhez tartozik egy 
érték.  Ez mutatja,  hogy a  játékos mennyi  pontot  kap 
egy-egy  megfelelő  színű  konténeréért  a  külföldi 
szigeten. Minden ilyen kártyán szerepel egy olyan szín, 
amelyik  többet  ér  akkor,  ha  a  játékos  minden 
konténerszínből legalább egyet összegyűjtött a külföldi 
szigeten. Ennél a színnél két szám szerepel: 5, illetve 
10  dollár.  Ha  a  játékosnak  sikerült  legalább  egyet 
összegyűjteni mind az öt különböző konténerből, akkor 
az adott  színű konténer minden egyes darabjáért  10, 
ellenkező esetben csak 5 dollárt kap.

9



Ezt  követően  minden  játékos  félrerakja  azokat  a 
konténereit,  amelyekből  a  legtöbbet  gyűjtötte  össze. 
Mivel ebből a konténerből túlkínálata lett, elveszítette az 
értékét.  Lehetséges,  hogy  a  félrerakandó  konténer  az, 
amelyiknek két értéke van – ezzel elveszítette az értelmét 
az  ötféle  színű  konténer  összegyűjtése.  Ha  egy 
játékosnál  döntetlen  van  a  legtöbb  konténer  terén,  a 
játékos  eldöntheti,  hogy  melyik  színt  vegye  ki  az 
elszámolásából. Ha a döntetlen a kétféle értékű szín és 
egy másik között alakult ki, a játékosnak  KÖTELEZŐ a 
kétféle értékű színben lévő konténereit félreraknia.

Ezt  követően  az  összes  játékos  kap  annyi  pénzt  a 
banktól,  amennyi  az  összes  megmaradt  konténerének 
értéke a külföldi szigeten. Ezt hozzáadjuk mindahhoz a 
pénzhez, ami esetleg még a játékosnál van.

A játékos kap 2 dollárt minden olyan konténeréért is, amely a 
kikötői depójában van, és 3 dollárt minden olyan konténerért, 
amely a hajóján maradt.  Végül  minden játékos befizet  11 
dollárt minden kölcsöndokumentumért, ami nála van.

Példa:  A játékosnak 4 narancs, 4 barna, 3 drapp, 2 fehér 
és  2  fekete  konténere  van  a  saját  területén  a  külföldi 
szigeten. Van még 3 konténere a kikötői depójában és 2 a 
hajóján. A játékosnak egy érvényes kölcsöndokumentuma 
van. A Konténerek értéke kártyája a következő:

A  játékos  először  is  megnézi,  hogy  összegyűjtött-e 
minden színű konténerből legalább egyet. A példa szerint 
igen,  tehát  a  drapp  konténerei  egyenként  10  dollárt 
érnek.

A  játékos  ezt  követően  megnézi,  melyik  színből 
gyűjtötte  össze  a  legtöbbet.  Ebben  az  esetben  a 
narancs és barna kártyákból van nála a legtöbb, tehát 
eldöntheti,  melyikeket  ne  vegye  figyelembe.  Mivel  a 
barnák  kevesebbet  érnek,  azokat  dobja  el  (ha  drapp 
konténerből is 4 lett volna nála,  akkor nem lett  volna 
választási  lehetősége:  a  drapp  konténerektől  kellett 
volna megszabadulnia).

A játékos kap 2-2 dollárt  a 3 kikötői depóban maradt 
konténeréért  és  3-3  dollárt  a  hajóján  lévő  összes 
konténeréért.

Végül a következő összeget kapja a banktól:

A játékos ezt adja hozzá ahhoz a pénzösszeghez, ami 
esetleg még a kezében van, hogy meglássa, mennyi a 
játékból a teljes bevétele.
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6.2. És a győztes…

Miután  mindenki  kiszámította  a  teljes  bevételét,  az  a 
játékos  nyer,  akinek  a  legtöbb  pénzt  gyűjtötte  össze. 
Amennyiben  döntetlen  alakult  ki,  az  a  játékos  nyer, 
akinek a legtöbb konténere van a külföldi szigeten (bele 

kell  számítani ilyenkor a számításnál figyelembe nem 
vett konténereket is). Amennyiben még ezt követően is 
döntetlen  a  helyzet,  több  játékos  osztozik  a 
győzelemben.

7
tippek buzgó
iparosoknak
7.1. Kezdőknek szóló variáció

A Container nem könnyű játék, a gazdasági rendszer 
gyakran nagyon kíméletlen tud lenni. Emiatt javasoljuk, 
hogy  az  új  játékos  a  Kezdőknek  szóló  verzió 
szabályaival  játssza  (ld.  4.1.1).  Előfordulhat,  hogy  a 
játékosok  később  is  szívesebben  játszanak  ezzel  a 
variációval,  főleg  ha  túlságosan  kíméletlennek  és 
nehéznek találják a gazdasági rendszert.

7.2. Tippek a játékhoz

A győzelemhez nem vezet  biztos út,  de van  néhány 
módszer, amellyel növelhetők az esélyeink!

A játékos vegye figyelembe a konténerei értékét és a 
készpénzállományát.  Ez  segít  annak  eldöntésében, 
hogy értékesítse vagy vásárolja a konténereket.

A  készpénz  mennyisége  nagyon  korlátozott  lehet, 
különösen  a  játék  elején.  Jusson  eszünkbe,  hogy 
amikor  építkezés  mellett  döntünk,  vagy  kölcsön 
kamatait  fizetjük,  azzal  csökken  a  játékban  lévő 
készpénz mennyisége. Ha minden játékos sok épületet 
épít, előny lehet a készpénz megtartása. Tehát például 
míg egy ideig a többiek nem tudnak komoly ajánlatot 
tenni a külföldi szigetre érkező hajók szállítmányára, mi 
jó  eséllyel  igen  nyomott  áron  tudjuk  megvásárolni 
azokat!

Ha egy hajó konténerkészletére adunk ajánlatot, annyit 
adjunk rá, amennyit úgy érezzük, megér nekünk. Ha túl 
sokat szeretnénk kapni alacsony ajánlattal, lehet, hogy 
a  hajó  tulajdonosa  inkább  megveszi  magának  a 
konténereket, hiszen keveset is kell fizetnie érte és a 
játék végén is sokat nyer rajtuk.

Emlékezzünk  rá,  hogy  ha  nem  fogadjuk  el  a 
legmagasabb ajánlatot a külföldi szigeten, nemcsak a 
jelentős bevételtől  fosztjuk meg magunkat,  de még a 
készpénzünk is  csökken.  Jó  dolog,  ha  szerzünk  egy 
számunkra 10 dollárt  érő konténert  a szigetre,  de az 
értéke  nem  fog  attól  függeni,  hogy  az  első  vagy  a 
tizenötödik  körben  szereztük  be.  Sokkal  jobb,  ha 
ugyanezért  a  konténerért  elfogadjuk  a  6  dolláros 
ajánlatot, majd ezt a pénzt arra használjuk, hogy újabb 
pénzt állítsunk elő vele a játék folyamán.

A konténerek árainak meghatározásakor emlékezzünk 
rá,  hogy a Container  a profitmegosztásról  szól.  Ha a 
kikötői depónkban a konténerek ára mindig 2 dollár, sok 
vevőnk  lesz  –  de  jóval  nagyobb  profitot  fognak 
teremteni  ezekből  maguknak!  Inkább  próbáljuk  a 
kevésbé  népszerű  konténereket  kisebb  összegekre 
beárazni, hogy vonzzuk a vevőket, majd sorban rakjunk 
konténereket  a  magasabb  árakhoz  is.  Mondjuk  egy 
konténerünket 2 vagy 3 dollárért kínáljuk, a többit pedig 
mind 4 vagy 5 dollárért. Lehet, hogy kevesebb lesz a 
vevőnk,  de legalább a  profithoz szükséges minimális 
bevételünket  sem  veszítjük  el  alulárazott 
konténerekkel. Hasonló a helyzet a gyári lerakatokkal.

11


