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Rákospalotán és Pestújhelyen 1929 novem-
berének utolsó napján indult először olyan 
autóbuszjárat, amit a főváros szervezett: a 
Városligettől induló 24-es ment Pestújhelyre, 
a 25-ös pedig Rákospalotára (a viszonylatszá-
mok ma is ismerősek lehetnek)1. A világháború 
végéig alapvetően nem is változott a helyzet, 
a tömegközlekedés fő eszközei a villamosok 
maradtak.

A második világháborút követően 1957-ig 
magánszemély autót nem vásárolhatott2, így 
a mindennapokban a tömegközlekedés sze-
repe szinte kizárólagos volt, ám Rákospalotán 
Nagy-Budapest megalakulásáig mindössze két 
busz és négy villamosjárat közlekedett. A hiva-
tásforgalom – vagyis a munkahelyre való eljutás és 
az onnan való hazajutás –  többszöri átszállást és 
hosszas gyaloglást követelt az utasoktól. Rákos-
palota soha nem volt jelentős ipari település, ám 
lakóinak jelentős része a XX. században már a 
munkásság körébe tartozott. A dolgozók több-
sége tehát Pest és Újpest üzemei felé ingázott nap 
mint nap. 1960 és 65 között a fővárosi iparvál-
lalatok dolgozóinak létszáma közel 6 százalékkal 
nőtt3, így az utazási igény is ennek megfelelően 

módosult. 1971-től kezdtek beköltözni az első 
lakók az Újpalotai lakótelepre, ahol végül annyian 
éltek, mint Rákospalotán és Pestújhelyen össze-
sen, így a kerület lélekszáma megkétszereződött. 
A fent taglalt folyamatok mindegyike hatással 
volt a 96-os buszjárat(ok) elindítására, vonalve-
zetésére, sűrűségére.

Az 1923-ban megalakított egységes fővárosi 
közlekedési vállalat, a BSZKRt (Beszkárt) 1949-
ben megszűnt, feldarabolták közlekedési ágazatok 
szerinti vállalatokra. Ekkor jött létre a Fővárosi 
Autóbuszüzem Községi Vállalat (FAKV), amiből 
1950-ben lett Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ). 
A BKV 1968-as létrehozásáig ez a vállalat szer-
vezte és bonyolította (néha szó szerint) a Fővárosi 
Tanács döntései alapján Kis- majd Nagy-Buda-
pest autóbuszközlekedését.

Nagy-Budapest létrehozását követően 1950. 
július 24-én 47-es jelzéssel új járatot indítottak 
az újpesti SZTK (akkor: OTI) és a Cérnagyár 
között4 (a 47-es jelzés épp ekkor vált szabaddá, 
miután kihasználatlanság miatt megszüntet-
ték a Bosnyák tértől Rákosszentmihályon át 
Árpádföldig közlekedő járatot). Az újpesti járat 
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Ki gondolta volna, hogy a jellegzetes újpalotai és rákospalotai vonalként ismert 96-os 
buszjárat 47-esként kezdte a pályafutását? És azt, hogy kezdetben csak Újpesten 
járt? Pedig így volt, lenti monografikus szintű feldolgozásunk a járat szinte valamennyi 
menetrendi változását bemutatja. A 96-os járat története ugyanakkor hűen tükrözi a 
kerület elmúlt közel 60 évének közúti közlekedési változásait, de azokat a gazdasá-
gi-társadalmi folyamatokat is, amelyeket átéltek a járat által érintett Rákospalota és 
Újpalota lakói.

1 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): A 124-es (24-es) busz története XV. kerületi blog 2015. március 1.
2 Majtényi György: Életstílus és szubkultúra. Az autózás története – Korall folyóirat 2000/1. szám
3 Koroknai Ákos – Sudár Kornélia (szerk.): A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada II. 320. o.
4 Autóbusz-járatok forgalmi változásai 1945-1976, kéziratos kivonat a Forgalmi Szolgálati Utasítások alapján BKV Forgalomirányító 
Főosztály, 1976 (a továbbiakban: AUTÓBUSZ 1976)
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beindításának célja a Váci úti gyárak, 
és az OTI közti kapcsolat javítása 
volt. Az OTI dolgozói ugyanis az 
FAKV-hoz intézett levelükben 
sérelmezték, hogy napi 8-10 ezres 
betegforgalmat lebonyolító5, 300 
dolgozót foglalkoztató intézmény-
nek nincs autóbusz-kapcsolata. Való 
igaz, hogy ekkoriban a legközelebbi 
buszmegálló (a 20-as autóbusz Kiss 
Ernő utcai „Pamutgyár” elnevezésű 
megállója) mintegy 8-10 perc gya-
logútnyira volt, az intézetbe pedig 
sok idős ember is járt6. Ugyanakkor tény, hogy – 
akárcsak ma – a rendelő előtt állt meg az akkor 
90-es számot viselő, ma 12-esként ismert villa-
mos. Az autóbuszüzem a kérést továbbította a 
kerületi tanács elöljárójának, végül az ügy a Fővá-
rosi Tanács illetékes osztályához került. A Váci 
úton ekkor már több villamosjárat is közlekedett 
(3-as, 87-es, majd később a 10-es), azonban a 
gyárak megnövekedett munkaerő-igénye szük-
ségessé tette a tömegközlekedés bővítését. Ezért 
dönthettek végül úgy, hogy a 20-as útvonalának 
módosítása helyett egy teljesen új vonalat létesí-
tenek: a 47-es járat útvonala a következők szerint 
alakult (mai utcanevekkel): Görgey Artúr utca 30. 
(SZTK) – Görgey Artúr utca – Kiss Ernő utca 
– Szent László tér – Türr István utca – Milden-
berger utca – Baross utca – Fóti út  – Cérnagyár. 
Visszafelé a Szent László térig azonos, majd 
Szent Imre utca – Görgey Artúr utca 30 (SZTK). 
A járaton két autóbusz közlekedett 10 perces 
sűrűséggel, reggel 5:30 és este 23:15 között, a 
Váci úton, csak reggeli csúcsidőben közlekedő 
50-es autóbuszra pedig 1 forint 50 filléres átszál-
lójegyet is biztosítottak. Az előzetes számítások 

ellenére a járatot igen kevesen vették igénybe, ezt 
a fennmaradt utasszámlálási adatok is igazolják. 
A rendelőintézeti végpont meglehetősen szeren-
csétlennek bizonyult, mivel a vasútállomás, illetve 
Rákospalota felől sem az OTI, sem a gyárak nem 
voltak elérhetőek. Ezért már augusztus elején 
az autóbuszüzem maga kérelmezte a Fővárosi 
Tanács VB. illetékes osztályánál, hogy a vonzóbbá 
tétel érdekében az útvonalat meghosszabbíthassa 
a Szilágyi utcáig, a vasútállomáshoz (egyúttal 
kicsit az üzemidőből is lefaragtak). Ehhez a Fővá-
rosi Tanács VB. augusztus 10-től hozzá is járult7. 
A 47-es lett tehát az első járat, amely Rákospa-
lota-Újpestnél végállomásozott (a végállomás 
később szépen kiépült, fontos átszállási csomó-
ponttá vált a 70-es évek végére).

Az iparban szegényebb Rákospalota és Pest-
újhely lakossága a közelben keresett munkát, az 
újpesti Váci út gyárainak (bőrgyár, cérnagyár, 
Tungsram stb.) megközelítése azonban az itt 
élőknek nehézkes volt. Valószínűleg a vasútig 
történő meghosszabbítás sem hozta a várt utas- 
számot, ezért néhány hónappal a járat indítását 

5 Ma már tudjuk, hogy a kérésben szereplő betegforgalmi adat erős túlzás volt. Bizonyára azért növelték papíron a forgalmat, hogy 
nyomatékot adjanak a kérésnek. Az 1950-es években a napi betegforgalom 2500 fő volt (M. Orbán András: Folyik a visszaszámlálás – 
Újpesti Napló 2012. október 4., 4. o.)
6 HU BFL XXIII. 112 10. kisdoboz. Budapest Fővárosi Tanács VB Közlekedési Osztályának iratai (1950-54) (a továbbiakban BFL 
112/10.)
7 BFL 112/10.

A 47-es busz Kozák (akkor: Madách 
Imre) téri végállomása valamikor az 

1950-es évek második felében. 
a képet feltehetően egy közelben lakó aMatőR 

fotós készíthette.
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követően – október 21-én8 – a 
47-es vonalát meghosszabbították a 
Hubay Jenő térig, így vált rákospa-
lotaivá is ez a viszonylat. 

A 47-es közlekedését 1951 ápri-
lisában a Cérnagyár és az Egyesült 
Izzó vezetőségével történt egyez-
tetés nyomán a műszakváltásokhoz hangolták9, 
egyúttal útvonalát időszakosan meghosszabbítot-
ták az Egyesült Izzóig: egyes menetek (hétköznap 
csúcsidőben és késő este10) a Cérnagyártól balra a 
Váci útra fordulva tovább közlekedtek az Egyesült 
Izzóig, majd az ott kijelölt fordulóban kanya-
rodtak vissza. Az időszakos jelleg feltüntetése a 
számjelzésben ekkor még nem különült el, csak a 
menetrendi indulások alapján lehetett eligazodni.

1951. április 29-től már még hosszabb útvo-
nalon: a Kozák (1954-ig még Madách Imre) 
térig jártak a 47-esek.11 Útvonalukat a mellékelt 
térképes ábrán szemléltetjük. Bár kezdetben a 
járatot Pestújhelyig szerették volna kivinni12, 
végül inkább a 24-es vonalát hosszabbították meg 
Rákospalotára 1957. augusztus 1-jével13, s így a 
24-es közvetlenül kapcsolódhatott a 47-eshez 
Kozák téri átszállási lehetőséggel.

A tér 1972-ig, sőt, az M3-as autópálya megépí-
téséig lényegében átszállási csomópont szerepét 
töltötte be. 1959. július 13-án csúcsidei időszak-
ban gyorsjárat indult 147-es jelzéssel a Kozák tér 
és az Egyesült Izzó között14. Míg a 47-es a Fő 
úton, a ma már csak gyalogosok által használható 
sorompós vasúti átjárón haladt Újpestre, a 147-es 

a Sződliget utca – Pozsony utca – Újpest, Fóti 
út – Váci út vonalon közelítette meg az újpesti 
üzemeket. Azonban ez az útvonal a kerületi 
lakosok kérésére 1959. december 21-től meg-
változott: a gyorsjárat kocsijai a Sződliget utca 
helyett a Rákos út – Régi Fóti út – Kazinczy utca 
– Pozsony utca útvonalon közlekedtek15. A 47-es 
járat az 50-es évek végére a sűrű sorompózárak 
miatt olyannyira zavarérzékennyé vált, hogy már 
egy hosszabb kerülőútvonal is vonzó alternatívát 
jelenthetett, így 1959. december 14–től16 (más 
forrás szerint 1960. szeptember 8-tól17) mintegy 
másfél kilométeres kerülővel – a Sződliget utca 
– Pozsony utca – Szilágyi utca útvonalon megke-
rülte a vasúti átjárót.

Az 1950-es években a FAÜ az újonnan 
gyártott autóbuszokat új vonalak nyitására hasz-
nálta, emiatt a meglévő vonalakon egyre nőtt a 
kihasználtság, kevésbé érződött az autóbuszflotta 
bővülésének hatása. Rontotta a helyzetet az utak 
rossz minősége, az ezekből adódó műszaki hibák 
(pl. rugótörés) miatti menetkimaradás, és az 
ötvenes évek kemény telei miatti járatleállítások. 
Hiába bővült tehát a járműpark és a vonalhálózat, 
a buszközlekedés sokszor kényelmetlen és kiszá-
míthatatlan volt az utazóközönség szemében. 

8 KOROKNAI-SUDÁR II. 304. o.
9 BFL 112/10.
10  FŐVÁROSI AUTÓBUSZÜZEM, Tájékoztató az autóbuszvonalakról 1954. szeptember
11  AUTÓBUSZ 1976
12  Szabad Nép 1953. november 26. 2. o.
13  Autóbusz – a FAÜ hetilapja, 1957. augusztus 30.
14  Népszava 1959. július 14. 1. o.
16  CSÓNAKI 1964 30. o.
17  AUTÓBUSZ 1976

A 47-es busz 1951-es meghosz-
szabbítása utáni útvonal egy 

1958-ban megjelent térképen az 
Egyesült Izzó és a Kozák (akkor: 

Madách) tér között. 
(készítette: siMon bálint istván) 
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Ennek ellenére a villamosokhoz képest viszonylag 
gyors és rugalmas közlekedési eszköznek bizo-
nyult az autóbusz, így évtizedeken át ez az ágazat 
fejlődött elsősorban.

Az 1960-as évek közepéig többféle módon 
próbálta megtalálni a FAÜ az ideális járatelosz-
tást a vonalon, s ennek érdekében számos kisebb 
változás történt: 1959 végén, 1960 elején18 – talán 
éppen a sorompót elkerülő útvonalmódosítással 
összefüggésben –  a reggeli órákban 47A jelzéssel 
betétjáratot indítottak a Szilágyi utca és a Cérna- 
gyár között, ami néhány hónap múlva már az 
Egyesült Izzóig közlekedett. A 147-es gyorsjá-
rat mellett indult egy betétjárat is 147A jelzéssel 
1960 második felében a Pozsony utca – Sződli-
get utca kereszteződésétől az Egyesült Izzóig19.  
A járat csak a reggeli csúcsidőben közlekedett, 
mindössze 2-3 indulással, a rákospalotai végállo-
máson tolatással fordult meg20. Mindezek mellett 
munkanapokon a műszakváltásokhoz igazodva 
– több más budapesti gyári járattal egyetemben 
– Újpesten is szerveztek „GY” jelzésű járatot: a 
GY12 kocsijai a Kozák tér és a Pamutgyár (mai 
Kiss Ernő utcában) között közlekedtek 1962. feb-
ruár 26-tól az 1966. július 2-i megszüntetésig21.

Cikkünk tárgya szempontjából a legfontosabb 
dátum 1961. december 11., amikor a 147-es gyors- 
járat számjelzését 96-osra módosították22. Ez az 
átalakítás azonban nem csak számcserét jelentett, 
hiszen a korábbi, 147-es gyorsjárat bár továbbra is 

időszakos jellegű maradt, ám mindenütt megálló 
alapjárat lett és útvonalát ismét a Sződliget utcán 
keresztül vezették (az 1959. december 21. előtti 
állapotoknak megfelelően)23. A 147A jelzése 
96B-re változott24 (ez utóbbi csak 1965-ig járt25), 
emellett indítottak egy másik betétjáratot 96A 
jelzéssel, ami a 96-os üzemszünetében (csúcsidőn 
kívül és hétvégén) közlekedett a Cérnagyárig.  
A betétjáratos rendszerre az Egyesült Izzó 
műszakváltásai miatt volt szükség. Megmaradt 
viszont 47-es jelzéssel is egy járat, ami az újpesti 
Szilágyi utcából járt az Egyesült Izzóig, ez tulaj-
donképpen nem volt más, mint a korábbi 47A 
jelzésű járat. Az új 47-es esetében a 96-96A 
pároshoz hasonló betétjáratos rendszert alakítot-
tak ki, tehát az új 47-est egy, csak a Cérnagyárig 
közlekedő 47A egészítette ki26. Az átszervezéssel 
a vállalat a férőhelykínálatot akarta növelni27.

A 96 és 96A járatok indulását követő egy évti-
zedben a Kozák téri végállomási „csomópont” 
nem változott – ahogy a járatok útvonala sem –, 
leszámítva egy-két közmű- vagy útépítés miatti 
terelést. Az újpalotai lakótelep építése hozta a 
következő jelentős változást a járat életében: 1972. 
január 17-én28 meghosszabbították a 96-osok vona-
lát az Erdőkerülő utcáig. Útvonala mai szemmel 
érdekesen alakult: a Kozák térről a Bercsényi utcán 
át a Szentmihályi (akkor: Felszabadulás) útig haladt, 
majd azon a Nyírpalota (akkor: Hevesi Gyula) 
útig, ahonnan visszajött a Fő térre és rákanyarodott  

18  Jegykezelési utasítás ellenőrök és jegykezelők részére. KÖZDOK, 1960. 106.o
19  FŐVÁROSI AUTÓBUSZÜZEM, Tájékoztató az autóbuszvonalakról 1961. február (a továbbiakban: FAÜ)
20  Mihálffy László szíves közlése
21  AUTÓBUSZ 1976
22  KRIZSÁN Sándor: Újpest tömegközlekedésének krónikája I. Újpesti Helytörténeti Értesítő 2000. július 8. o.
23  CSÓNAKI 1964 41. o.
24  FAÜ 1962. január
25  KRIZSÁN Sándor: Újpest tömegközlekedésének krónikája I. Újpesti Helytörténeti Értesítő 2000. július 8. o.
26  Jegykezelési utasítás ellenőrök és jegykezelők részére. KÖZDOK, 1962. 163.o.
27  KOROKNAI-SUDÁR II. 321. o.
28  Kludovácz Tamás (szerk.): A fővárosi autóbuszközlekedés 75 éve – BKV 1990
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a Zsókavár utcára29. Erre a kerülőútra a 69-es 
villamos és a lakótelep Páskomliget utcai részé-
nek építése miatt volt szükség. Az ideiglenes 
végállomás – tartózkodó nélkül – valószínűleg az 
Erdőkerülő utca 13. számnál lehetett, az 1-7. szám 
alatti szolgáltatóház (Ámor söröző, stb.) mögött30. 
A változás negatívuma az volt, hogy a végállomás 
továbbra is a Kozák téren maradt, vagyis az Újpa-
lotáról induló – gyakran zsúfolásig megtelt – busz 
megállt a Kozák téren, és ott nemritkán 8-10 (csúcs- 
időszakban csak 3-4) percig várakozott, mielőtt 
továbbindult volna Újpest irányába. Előfordult az 
is, hogy át kellett szállni az utasoknak egy koráb-
ban induló buszra. Ráadásul ugyan az első járat 
hajnali 5:10-kor indult Újpalotáról, de a Kozák téri 
várakozás miatt csak jókora késéssel ért Újpestre, 
ami miatt rendszeresek voltak az utaspanaszok31. 
Ez az állapot 1973. augusztus 18-ig32 állt fenn: 
ekkor megszüntették a Kozák téri végállomást, és 
egy ideiglenes tartózkodót építettek az Erdőkerülő 
utca 30-nál. Az Erdőkerülő utca 27-nél szálltak le 
az utasok – ahol ma szintén található megállóhely 
–, és itt történt a visszafordulás is (ennek pontos 
menete nem ismeretes). Érdemes megjegyezni, 

hogy az Újpalotai lakótelepen 
sokan kaptak lakást azok közül, 
akiknek Újpesten szanálták az 
ingatlanát. Így megnőtt azok-
nak a száma, akik a XV. kerület 
irányából korábbi munkahe-
lyük, az újpesti és angyalföldi 
gyárak felé ingáztak, amit 
a két kerület közti villamos 
összeköttetés már nem tudott 
megfelelően kiszolgálni. Az 
1971 novemberében33 átadott 

Rákos úti szakrendelő tovább növelte az utasz-
számot, ráadásul Újpalotán a kezdeti időszakban 
jól felszerelt orvosi rendelő nem is működött, az 
orvosok számára ideiglenesen lakásokban bizto-
sítottak rendelési helyet34, tehát már nem csak az 
Újpest irányú hivatásforgalom kiszolgálása volt a 
96-osok feladata.

1973. december 29-én Újpalotán átadták a 
Csömöri úti felüljárót, valamint a Páskomliget 
utcát, továbbá elindult a 69-es villamos a Mexikói 
útig. A változásokkal összefüggésben a lakótelep 
közlekedését teljesen átszervezték: a 96, 96A 
buszok a ma is ismert útvonalon közlekedtek, de 
csak üzemkezdettől reggel 8 óráig, munkanapo-
kon és szombaton. Az ezen kívül eső időszakban 
a temető érintésével közlekedtek35  (lásd térképes 
illusztrációnkat a vonalvezetésről). A megosztott 
közlekedésre a Rákospalotai köztemető ellátása 
miatt lehetett szükség. Ugyanis a Felszabadulás 
útján és a Bánkút utcán vasárnaponként közlekedő 
F jelzésű járatot 1973. február 11-én üzemzárás-
sal megszüntették36, így a temető egyetlen járata 
a 96-os maradt, amely korábban meg sem állt 

29  Mihálfy László kiegészítése szerint a Felszabadulás úti kerülőre azért volt szükség, mert a Bánkút utca még nem volt kiépítve autó-
busszal járható minőségben
30  BKV 2.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1972. január 13. 2. o. (hibásan Erdőkerülő utca 23. számot jelöl)
31  Mihálffy László közlése, az utaspanaszok vonatkozásában korabeli sajtótermékek olvasói leveleit használtuk fel
32  BKV 37.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973. augusztus 23. 2. o.
33  Népszabadság 1970. július 10.,  8. o.
34  Népszabadság 1972. január 9. 9. o.
35  BKV 57.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973. december 27. 5. o.

Az Újpalotáig meghosszabbí-
tott 96 és 96A buszok útvonala 
1973 utolsó munkanapjától, 
két térkép kombinálásával 
készített grafikán.
(készítette: siMon bálint istván) 
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ott. A kocsibeszerzések üteme egyelőre még nem 
tette lehetővé egy új, külön útvonalon közlekedő 
(gyors) járat üzemeltetését, ezért ezt a megosztott 
közlekedési rendet alkalmazták, hogy a temetői 
forgalmat kiszolgálják. 

A 196-os gyorsjárat csak 1974. március 1-jén 
indult el, időszakos jelleggel. Kezdetektől fogva a 
Szentmihályi úton – akkoriban Felszabadulás útján 
– közlekedett, az Újpestre való gyorsabb eljutás 
érdekében. Így – mivel a 196-os és az ugyanek-
kor beindított 31Y (ma: 130-as) járatok átvették 
a temetői forgalom kiszolgálását –  a 96 és 96A 
járatok immár teljes üzemidőben az Arany János 
utcán keresztül tudtak közlekedni37. 1974. novem-
ber 6-án adták át az Árpád úti felüljárót Újpest és 
Rákospalota között. Meglepő módon azonban a 
196-os gyorsjárat ezt nem vette igénybe, hanem 
még évekig a régi (Sződliget utca – Pozsony utca 
– Fóti út) vonalon kanyarogva járt az Egyesült 
Izzóig, csak 1977. január 31-től38 közlekedett az 
újpesti Árpád úton – akkor már piros 96-osként.

A korabeli számkiosztási rendszer szerint 
1-99-ig számozták az alapjáratokat, a százzal 
magasabb – tehát 100 feletti – számokat kapták a 
gyorsjáratok. 1977. január 1-től (a 3-as metróvonal 
első szakaszának átadását követően) az alapjára-
tok számára felhasználható számtartomány 199-ig 
bővült, és a gyorsjáratok száma megegyezhetett az 
alapjáratéval. A gyorsjáratok jelzésére a piros színt 
korábban is használták – tehát amíg a 100 fölötti 
számok jelölték a gyorsjáratokat –, ezután viszont 
ugyanaz a szám jelölhette az alap- és a gyorsjáratot 

is (esetünkben: 96 és piros 96). Hogy ne lehessen 
összetéveszteni a két jelzést, a gyorsjáratok szám-
jelzését egy keretbe foglalták a viszonylatjelző 
táblán39. Ekkor változott a 196-os viszonylat jel-
zése piros 96-osra. 

1975. január 2-től lett csuklós a 96-os alapjá-
rat40. Ekkor még a 196-os (a későbbi piros 96-os) 
vonalán szóló kocsik jártak, igaz, ezek már – 1974. 
november 4-től41 – az akkor korszerűnek számító 
Ikarus 260-as típusok voltak, míg a csuklósított 
96-oson még 1976-ig vegyesen jártak az Ikarus 
180-as és 280-as kocsik42. A csuklósítást követően 
a 96-os a ma is ismert Fóti út – Megyeri út – 
Váci út – Fóti út vonalon fordult vissza, vagyis a 
korábbi tengelyben való megfordulás megszűnt43. 
1975. június 2-án44 adták át a 96-os járatcsoport 
végállomását az Erdőkerülő utca – Felszabadulás 
útja (ma: Szentmihályi út) kereszteződése mel-
lett, ahová a mai napig bejárnak a buszok. A 96A 
betétjáratot 1977. március 31-én megszüntették.

A következő jelentős változás az M3-as autó-
pálya bevezető szakaszának építése volt45. Az új 
közút kettévágta a városrészt, építésének ideje 
alatt a buszok gyakran terelt útvonalon haladtak. 
A 96-os útjának maihoz hasonló vonalvezetése 
az autópálya átadását követően, 1983. ápri-
lis 15-től, a Szerencs utcai lámpás csomópont 
üzembehelyezésével alakult ki: a Kozák tér 
sarkánál balra kanyarodott a Bercsényi utcába, 
majd jobbra a Szerencs utcába fordult és átha-
ladt az autópályán. Itt azonban a 124-es mai 
vonalvezetésével megegyező módon közlekedett 

36  BKV 5.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973.február 9. 1. o.
37  BKV 9.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1974. február 26. 3. o.
38  BKV 4.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1977. január 26. 1. o.
39  Mihálffy László közlése
40  BKV Autóbusz járműelosztás 1975. január 2-től munkanapokon. Forgalomszervezési Főosztály 1974. szeptember
41  BKV Autóbusz járműelosztás 1975. január 2-től munkanapokon. Forgalomszervezési Főosztály 1974. szeptember
42  Keller László: Visszapillantás – A fővárosi autóbusz-közlekedés 1986-80-ig – Városi Közlekedés 1987/5. szám 266. o.
43  Mihálffy László közlése
44  KOROKNAI-SUDÁR II. 386. o.
45  Az autópálya bevezető szakaszának építéséről lásd cikkünket a folyóirat II. évfolyamának 2016/1. számában (40. o.)
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tovább: jobbra fordult a Klapka György utcába – 
majd balra az Arany János utcába, innen folytatta 
útját eredeti útvonalán a Rákos út felé 46. Később 
még – 1984-ben – néhány hónapig, a Szerencs 
utcai utómunkálatok miatt terelt útvonalon 
közlekedett47. 1984. november 30-tól kezdve 
az autóbuszok a már végleges jelleggel Klapka 
György utcai kitérő nélkül, egyenesen haladtak 
tovább a Szerencs utcán a Rákos útig.48

Azt hihetnénk, hogy a 3-as metró Újpest- 
Központig tartó 1990-es meghosszabbítása válto-
zást hozott a 96-osok közlekedésében – de nem. 
Befolyással persze volt rá, hiszen a metróépítés 
évei alatt Újpesten terelt útvonalon haladt, de a 
vonal a metró átadását követően sem változott, 
ám az utasszám megnövekedett.

A gyors (piros) 96A jelzésű betétjárat a Szent-
mihályi út és Újpest-Városkapu (Temesvári utca) 
között 2006. október 1-jén indult el49. A járat kez-
detben csak a reggeli csúcsidő óráiban, 6 és 9 között 
közlekedett, később – 2007. április 11-től – a dél-
utáni csúcs időszakában is járt, majd egész napos 
lett. A betétjárat elindítását az indokolta, hogy 
Újpalotáról a legtöbben csak a metróig utaztak, 
a gyors 96-os Váci úti szakaszának utasforgalma 
nem igényelte ugyanazt a járatsűrűséget, mint az 

Árpád úti, vagy az újpalotai. 
A 2007-es dátum egyúttal a 
96-os alapjárat szólósításnak 
a kezdete is: az addig csuklós 
buszokkal kiszolgált vonalon 
már csak rövidebb, szóló kocsik 
jártak 10-15 perces követési 
sűrűséggel50.

2008-ban a főváros közlekedési ügyosztálya új 
számozási rendszer kialakításáról, és a buszjáratok 
átszervezéséről döntött. Ez az átszámozás hasonló 
jelentőségű volt, mint a már említett 1977-es. 2008-
ban megszűntek a piros (gyors) jelzések, a korábbi 
gyorsjáratok egy része E (expressz) jelzést kapott, 
más vonalaknál csak a viszonylatszám lett százzal 
nagyobb. Ez történt a gyors 96 és 96A járatokkal 
is: 2008. szeptember 9. óta ezek 196 és 196A jelzés-
sel közlekednek. Ugyanekkortól a 196A üzemideje 
is meghosszabbodott: napközben és este, valamint 
hétköznap is közlekedik a 196-ossal összehangoltan.

Nagyobb változás történt ekkor a 96-os vona-
lán. Újpesten megszüntették a 47-es járatot és 
beépítették a 96-oséba, így a korábban a 47-es 
által feltárt újpesti szakaszt a 96-os szolgálta ki. 
A kihagyott Újpest, Fóti úti úti szakaszt pedig 
részben az Újpalota-Káposztásmegyer között 
beindított új 296-ossal szolgálták ki. 2014. 
szeptember 15-től a 296-os vonalát a korábban 
átadott Megyeri hídon meghosszabbították a 
Békásmegyeri lakótelepig, s ugyanekkor a korábbi 
296-os 296A jelzést kapott. A három járat – 96, 
296, 296A – kiegyenlített járatsűrűséggel, egy-
mást váltva közlekedik a közös rákospalotai és 
újpalotai szakaszon.

46  BKV 25.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1983. április 13. 2. o.
47  BKV 20.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1984. április 18. 2. o.
48  BKV 82.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1984. november  21. 1. o.
49  Változások a főváros közösségi közlekedésében 2006. október 1-jétől – BKV Sajtószoba archívuma 2006. szeptember 1.
50  Újabb utasbarát intézkedések a BKV-nál – BKV Sajtószoba archívuma 2007. március 26.

Lakótelepi utcakép 1979-ben 
ráncajtós csuklós busszal. 
(foRRás: foRtepan 10754) 


