Megállóhely
Egyetemváros - A38 hajóállomás

Viszonylat
153

Neumann János utca

153

Péterfy Sándor utca

73, 76, 79

Wesselényi utca

74

Vakok Intézete

72, 74

Mi a probléma az elnevezéssel?
Messze van az A38 hajótól. Az előző megállóhoz (Petőfi híd, budai hídfőhöz) sokkal közelebb van az A38 hajó.
Messze van a Neumann János utcától. (A 203-as egykori végállomása valóban a Neumann János utcában volt, de a 153-asé messze van
onnan.)
Messze van a Péterfy Sándor utcától az áthelyezés óta, két kereszteződéssel arrébb.
A Wesselényi utcán végigmegy a 74-es, így ott ez a megállóhely név nem azonosítja be megfelelően a megálló helyét. Tovább rontja a
helyzetet, hogy korábban a mai Rózsa utca megállót hívták ugyanígy két megállóval arrébb. A korábbi elnevezés (Erzsébet körút)
megfelelőbb volt, de az Erzsébet körút / Wesselényi utca megnevezés is egyértelműbb lenne.
Valóban ott található az intézmény, és semmi probléma nem lett volna, ha a név zárójelben megjelenik, de eközben az 1-es villamos
vonalán megmaradt Ajtósi Dürer sorként a megálló, így a kevésbé járatos utasok számára elveszett annak lehetősége, hogy a megállónév
azonosság alapján valódi átszállási pontként azonosítsák.

Közlekedési Múzeum

72, 74

A Vakok Intézete megállónév módosításhoz hasonlóan az Erzsébet királyné útja Közlekedési Múzeumra változott. Ezzel sem lett volna
probléma, ha az intézmény neve zárójelben került feltűntetésre, ugyanakkor az 1-es villamos megállója itt is megmaradt Erzsébet
királyné útjának, tehát a valódi átszállópont két különböző néven fut néhány hónapja. Ráadásul a Közlekedési Múzeum pont két
megálló között helyezkedik el, bejárata pedig még közelebb is van az Ajtósi Dürer sor (újabban Vakok Intézete) megállóhoz.

Báthori utca

70, 78

A trolik a Kálmán Imre utcában párhuzamosan mennek a Báthori utcával, így e megállóhely elnevezés nem azonosítja be egyértelműen a
megálló helyét.

Mexikói út

25, 74A, 225

A megálló messze van a Mexikói úttól, és azonos elnevezésű a viszonylatok végállomásával is, mely félrevezető. A 32-es busz és 74-es
trolik ezen megállója az Amerikai út (Mexikói út M) elnevezést kapta, célszerű lenne egységesíteni ezt az elnevezést.

Honvédkórház (Hősök tere M)

72

Karolina út

7, 19, 49, 107, 114,
153, 213, 214

Városház tér

47

Márton Áron tér

59, 59A

Korábban Farkasrét, Márton Áron tér volt az elnevezés, ahol a Farkasrét előtag jól beazonosította a városrészt, ahova a villamos megy.

Neszmélyi út (Igmándi utca), Igmándi
utca, Péterhegyi út / Neszmélyi út,
Péterhegyi út (Menyecske utca),
Menyecske utca

150, 153, 153A, 187,
250, 258, 258A

A megállóhely elnevezések a Menyecske utca, Neszmélyi út, Igmándi utca és Péterhegyi út elnevezések különféle kombinációjával
(zárójellel, vagy perjellel) jöttek létre, így elég erőltetettek lettek, miközben nincs információ tartalmuk a tekintetben, hogy pontosan hol
is vannak.

Vágány utca / Róbert Károly krt.
Batthyány-örökmécses
Albertfalva utca

A megálló messze van mind a Honvédkórháztól, mind a Hősök tere M-től. Az 1-es villamosnak is van Honvédkórház nevű megállója
teljesen máshol, ezért sem szerencsés az elnevezés.
Korábban a 61-es villamos megállóját hívták így a Villányi úton, melyet Alsóhegy utcára kellett átnevezni, hogy ne ütközzön ezen megálló
elnevezésével. A 61-es villamos Karolina út elnevezésű megállója széles körben ismert volt, sokan ma is keresik, de ma máshol találják
meg.
Korábban Budafok, Városház tér volt, a Budafok előtag érthetetlen módon elhagyásra került. Mivel Budapesten több Városház tér is van,
sőt a 47-es másik végállomása is a Városháza parknál van, az elnevezés alapján tájékozatlan utasok számára nem egyértelmű, hogy hova
is megy a villamos.

A Vágány utcában nincs olyan létesítmény a Reitter Ferenc utcával szemben, amely miatt indokolt lenne a hely feltűntetése, az 1-es
1, 1A, 20E, 30, 30A, 32,
villamos utasai számára ez a fontos utcanév "elveszett". A keresztutcákhoz képest az átnevezés is következetlen, a 14-es villamoson
105, 230
például nem kerültek oda a fontos utcák nevei mellé, hogy "/ Lehel utca".
15
Az Erzsébet tér felől érkező utasok számára az emlékhely a Hold utcai megállóhoz közelebb esik.
18, 41, 47, 48, 114,
A szomszédos "Albertfalva kitérő" megállóval együtt könnyen adhat okot tévedésekre, korábban pont ezért lett átnevezve Építész
213, 214
utcára.

Reiner Frigyes Park
BAH csomópont

5, 7, 7A, 8, 112, 133,
133E, 233, 233E, 239,
907, 973
8, 112

A közterület egy ház előtti apró tér, a köztudatban nincs meghonosodva. A Dózsa György út sokkal jelentősebb, csak azért nem kellene
átnevezni, mert van egy Dózsa György út M megálló is, ott az M amúgy is beazonosítja a helyet.
A zárójeles kiegészítések elhagyásával két azonos ilyen nevű megálló lett a Bosnyák tér irányában.

Zugló vasútállomás

8, 112

A zárójeles kiegészítések elhagyásával két azonos ilyen nevű megálló lett Buda irányában. Az eddig Hermina út névre hallgató megálló,
ahol a 7A busz állt meg, azonos megállónevet kapott, mint az előtte szereplő, csomóponti megállóhely. A 8-as és 112-es buszoknak
kétszer egymás után ugyanaz a megállójuk, miközben, ha a máshol alkalmazott zárójeles megoldást választották volna - Zugló
vasútállomás (Hermina út) - akkor egyértelműen lokalizálható lenne a megálló.

Király utca

70, 78

A Király utcán végigmegy a 70-es és 78-as troli, így ott ez a megállóhely név nem azonosítja be megfelelően a megálló helyét. A korábbi
elnevezés (Teréz körút) megfelelőbb volt, de az Teréz körút / Király utca megnevezés is egyértelműbb lenne.

Felsőcsatári köz

36, 95

Jégmadár utca

58, 141, 158

Muzsikus cigányok parkja

9, 83

Katinyi mártírok parkja

17, 160, 260, 260A

A korábbi, Nagyszombat utca elnevezés sokkal ismertebb volt, és nem is ütközött más megálló elnevezésével, ezen a néven nem futott
másik megállóhely. (A 9-es, 86-os buszok hasonló elnevezésű megállóhelye ugyanezen a helyen van, nem a város másik részén.)

3, 5, 32, 62, 69

A Czobor utca (jelentéktelen kis utca) eddig jó azonosító volt a 3-as és 62-es villamosnak, megkülönböztetve a Nagy Lajos király útja
megállótól. Az új névhasználat háromszorosan megtévesztő: az 5-ös busz és a 69-es villamos nem érinti a Czobor utcát, az Erzsébet
királyné útján haladnak. A 3-as és 62-es villamosnak kétszer egymásután ugyanaz a megállója következik, tehát semmiféle
megkülönböztetés nincs, pont ezt szolgálta eddig a Czobor utca. A 32-es busz pedig végig a Nagy Lajos király útján halad e csomópont
előtt és után is, semmiféle információt nem hordoz az új név, különösen, hogy az északi irányban a megálló messze is van a Czobor
utcától. Felesleges átnevezés több megtévesztéssel.

Nagy Lajos király útja / Czobor utca

Ilyen nevű közterület nincsen. Az egymástól távol lévő 36-os busz megálló és 95-ös busz végállomás ezt a nevet viseli, de a kettő közt
lévő, Gyömrői úton közlekedő buszok megállója nem Felsőcsatári köz, hanem Felsőcsatári út.
A korábbi elnevezés (Budafoki út, Háros utca) ismertebb utcanevekből állt össze, a Jégmadár utcát viszont nem sokan ismerik, hogy hol
van. Ha mindenáron át kellett nevezni, akkor a Budafok, Jégmadár utca elnevezés lett volna helyesebb, mely beazonosítja, hogy ezen
utca melyik városrészben van.
A korábbi, Koszorú utca elnevezés sokkal ismertebb volt, és nem is ütközött más megálló elnevezésével, ezen a néven nem futott másik
megállóhely.

