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A Mártonhegy térségében közlekedő buszjáratokat az utóbbi években többször átszervezték, az 

egyik ilyen változás volt a 110-es autóbusz megjelenése. Ez a járat gyors, közvetlen belvárosi 

kapcsolatot nyújt a Fodor utca, Tornalja utca, Bürök utca környékén lakóknak, akik korábban a város 

felé csak a ritkán közlekedő 102-es autóbusszal utazhattak. 

102-es és 110-es járatok hangolása 

A 102-es és 110-es járat az Apor Vilmos tér felé a nap nagy részében eltérő követési idővel közlekedik, 

hangolásuk így nehezen megvalósítható. A hétköznapi esti órákban viszont követésük megegyezik, 

de a jelenlegi menetrend egyáltalán nem utasbarát, a két járat néhány perc eltéréssel “párban” 

közlekedik, majd utána hosszú kimaradás következik. 

A jelenlegi menetrendet mutatja be az alábbi táblázat (Mártonhegyi út, hétköznap este, Apor Vilmos 

tér felé). 

Járat Időpont Két indulás közti idő 

110 19:11  

102 19:22 0:11 

110 19:25 0:03 

110 19:39 0:14 

102 19:39 0:00 

110 19:58 0:19 

102 20:02 0:04 

102 20:17 0:15 

110 20:18 0:01 

102 20:38 0:20 

110 20:39 0:01 

102 20:58 0:19 

110 20:59 0:01 

110 21:19 0:20 

102 21:38 0:19 

110 21:39 0:01 

102 22:08 0:29 

102 22:33 0:25 

102 22:59 0:26 

102 23:29 0:30 

102 23:49 0:20 
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A menetrendből jól látható, hogy az esti időszakban a járatok hangolása nagyon rossz - ez pedig a 

szolgálatás színvonalát, versenyképességét is csökkenti a térségben. A helyzeten egy kisebb 

menetrendi módosítással, a költségeket a jelenlegi szinten tartva, nagyságrendekkel lehetne javítani. 

A megoldás az lenne, ha az esti időszakban, kb. 19:15 után a 110-es és 112-es autóbusz indulási 

időpontjai felcserélődnének, ezáltal mindkét járat indulásai 10 perccel eltolódnának. Ez az eltolás a 

112-es busz önálló szakaszán nem okozna problémát, hiszen jelenleg nincs hozzá hangolt járat, 

viszont a 110-es busz útvonalán sokkal jobb hangolás valósulna meg a 102-es busszal. A 102-es 

autóbusz menetrendjén tervezetünk szerint nem lenne szükséges módosítani. 

A 110-es és 112-es  járat napközben felváltva indul a Thomán István utcától, az eltolást például úgy 

lehetne elérni, ha a Thomán István utcától 19:07-kor és 19:15-kor egymás után kettő 110-es járat 

közlekedne, és ezzel a további indulási időpontok felcserélődnének (eltolódnának). (A 112-es járat 

önálló szakaszán emiatt egy 24 perces kimaradás keletkezne, mely elfogadható annak tekintetében, 

hogy utána már 20 percenként közlekedik.) 

A 10 perces eltolás után az alábbi menetrend keletkezne a Mártonhegyi útnál:  

Járat Időpont Két indulás közti idő 

110 19:11  

110 19:19 0:08 

102 19:22 0:03 

110 19:33 0:11 

102 19:39 0:06 

110 19:49 0:10 

102 20:02 0:13 

110 20:08 0:06 

102 20:17 0:09 

110 20:28 0:11 

102 20:38 0:10 

110 20:49 0:11 

102 20:58 0:09 

110 21:09 0:11 

110 21:29 0:20 

102 21:38 0:09 

110 21:49 0:11 

102 22:08 0:19 

102 22:33 0:25 

102 22:59 0:26 

102 23:29 0:30 

102 23:49 0:20 

 

Látható, hogy a két járat sokkal egyenletesebb követést adna a jelenlegi helyzethez képest, kb. 10 

perces közös követéssel. 
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Garázsmenetek 

A másik probléma a 110-es, 112- es járatokkal kapcsolatban a garázsba beálló menetek rossz 

meghirdetése. A kizárólagos szolgáltató ezeken a vonalakon a BKV, melynek az garázsmeneti 

járatokon is feladata az utasok szállítása. 

Jelenleg az esti időszakban az Apor Vilmos térig vannak ezek a menetek meghirdetve, pedig az 

autóbuszok utána a járat útvonalát követve közlekednek még további két megállót, a BAH-

csomópontig. A BAH-csomópont az Apor Vilmos térhez képest jóval jobb átszállási kapcsolatokat 

ad, többek között a fonódó villamosokra, és a belvárosba tartó 8E autóbuszra. Amennyiben ezek a 

csonkamenetek a BAH-csomópontig menetrendileg is lennének meghirdetve, úgy ezen menetek 

jobb szolgálatást biztosítanának az utasoknak. 

A vonalra Kelenföld garázs mellett Kőbánya is ad buszokat, melyből hétköznap kettő forgalmi szám 

is a Thomán István utcánál végez. Ezek a buszok aztán a városon keresztül, a járattal teljesen 

megegyező útvonalon haladnak végig a Keleti pályaudvarig, de üresen, menetrend nélkül, utast nem 

szállítva. Ezeket a meneteket is fontos lenne beilleszteni a menetrendbe, egy-egy Keleti pályaudvarig, 

de legalább BAH-csomópontig közlekedő csonkamenettel.  

A menetrendi hangoláshoz hasonlóan ez is egy költségekkel nem járó közlekedési fejlesztés lenne 

a környék lakosai számára. 
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