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A Fővárosi Autóbuszüzemnél (FAÜ) 1961. július 
3-án vezették be az ún. elágazó járatok meg- 
különböztetett jelzését1. Korábban a hagyomá-
nyos alapjáratok mellett csak a gyors (100 fölötti 
piros számokkal pl. 147 gyors) és betétjáratok 
(alapjárattal teljesen párhuzamosan, de rövidebb 
útvonalon közlekedő járatok), megkülönböztetését 
fejezték ki a viszonylatszámokkal (általában kiegé-
szítő betűjelzéssel, pl. 20A, 47A), ettől kezdve 
azonban bevezették az elágazó viszonylatok 
ettől eltérő jelzését is. A hálózat növekedésével, 
új lakótelepek átadásával egyre több olyan vonal 
létesült, mely az alapjárattal közös végállomásról 
indulva egy darabig azzal párhuzamos útvonalon 
haladt, ám egy idő után eltért és új területeket 
tárt fel. Korábban ezeket teljesen rendszertelenül 
a betétjáratokhoz hasonlóan a még szabad betűk-
kel (A, B, C-vel megtoldva, például: 57A) jelölték. 
Az új rendszerben az összes ilyen járat – utalva az 
elágazó jellegre – Y jelzést kapott. Ez a rendszer 
Budapesten 1977 januárjáig állt fenn, amikortól 
kezdve ezeket százas számmal jelölték (pl. 77Y → 
177). A vidéki városokban még ma is használatos 
ez a rendszer.

A kerületet érintő első elágazó járat 1961. 
december 11-én indult, 24Y jelzéssel2. Ez a 
dátum kiemelten fontos Rákospalota autó-

busz-közlekedésének történetében, hiszen az 
előző számban tárgyalt 96-os járat megszüle-
tése is ekkora datálható. A kevesek által ismert 
24Y a régi, Nagy Lajos király útja – Telepes 
utca sarkán található végállomástól a rákospa-
lotai Hubay térig haladt a következő útvonalon 
(mai elnevezésekkel): Telepes utca – Öv utca – 
Erzsébet királyné útja – Kolozsvár utca – Tóth 
István utca – Rákos út – Wysocki utca – Pázmány 
Péter utca – Bácska utca – Hubay tér – Illyés 
Gyula utca – Bocskai utca – Bácska utca (az 
egykori Járműfelszerelési Gyár épülete előtt 
állt meg)3. A viszonylat kiszolgálta az addig 
ellátatlan Rákospalotai Bőr- és Műanyagfeldol-
gozó Vállalatot (Wysocki utca 1. – akkoriban 
Dembinszky utca), a Landler Jenő Járműjavítót 
(ez ma az elhagyatott Istvántelki Főműhely), 
a Járműfelszerelési Gyárat, másrészt pedig a 
Bosnyák téren december 14-én átadott4 – ma is 
használt – új vásárcsarnok épülete is indokolta 
beindítását. A 16 millió forintos beruházással 
épült komplexumban 15 üzlet, 26 kispavilon 
kapott helyet, s ekkoriban a főváros legmoder-
nebb piacának számított. E kezdeti formában 
a járat elsősorban az üzemek és a Bosnyák téri 
piac kiszolgálását látta el, amit üzemideje is alá-
támaszt: hétköznap csúcsidőben közlekedett, 
vasárnap egész nap járt.

A 125-ÖS (70-ES) 
BUSZJÁRAT TÖRTÉNETE
írta: Simon Bálint István

A 125-ös járat közel 56 éve kanyarog Rákospalota utcáin. E hosszú időszak alatt 
3 átszámozást és számtalan módosítást ért meg. Összeállításomban bemutatom, 
hogyan is vált a szűk üzemidejű elágazó-járat önálló, Rákospalota számára fon-
tos közlekedési viszonylattá. 

1 Csónaki István: Kimutatás az 1955. január 1-től 1964. augusztusig történt vonalváltozásokról. Fővárosi Autóbuszüzem, 1964. kézirat 
39. o. (a továbbiakban: CSÓNAKI 1964)
2 CSÓNAKI 1964. 41. o.
3 Mihálffy László visszaemlékezései alapján
4 Népszava 1961. december 15. 4. o.
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A 24Y jelzés – bár elsőre furcsán hat – valóban 
indokolt volt, hiszen a járatnak közös végállomása 
volt a 24-essel, mely ekkor még a Nagy Lajos 
király útja – Telepes utca sarkán állt (a szemben 
lévő Bácskai utcában végállomásozó 7C-re tör-
ténő átszállás biztosítása érdekében). Emellett a 
két járat az Erzsébet királyné útjáig azonos útvo-
nalon haladt. Ezzel szemben a 25-össel ekkor 
még csak egy rövid szakaszon (Kolozsvár utca – 
Tóth István utca) találkozott. 

Rákospalota–Kertváros részében, a mai Székely 
Elek út – Károlyi Sándor út térségében (akkori-
ban Sipos Dénes út – Ifjú Gárda út) 1961 végétől 
kezdődött meg egy korszerű raktárbázis kiala-
kítása. Az eddig beépítetlen, Veresegyház-váci 
vasútvonal mellett fekvő terület kiváló lehetősé-
get nyújtott arra, hogy több vállalat összefogásával 
építhessenek ki raktártelepeket, megfelelő ipar-
vágány csatlakozásokkal.5 Az elkövetkezendő 
években a kedvező feltételek miatt fokozatosan 
létesített üzemrészt több nagyvállalat is. Első-
ként került ide többek között a Belkereskedelmi 
Kölcsönző Vállalat javítóműhelye (közvetlenül a 
Sipos Dénes úti buszvégállomás mellett), és 1962 
körül az akkor még csak egy kicsiny bemutató-
teremmel rendelkező Bútorértékesítő Vállalat 
(Sipos Dénes út 9.), melyből később az országos 
hálózatú Domus lett. Ebben az időszakban ez a 
néhány üzem az utasforgalomra még nem volt 
érdemi hatással, ám néhány év múlva – amint a 
cikkből is kiderül majd – egy komoly ipari komp-
lexum épült ki a térségben, amely meghatározta 
az itt közlekedő járatok utasforgalmát.

Az új 24Y közlekedtetése megosztotta Rákos-
palota lakóit: az érintett dolgozók természetesen 

5 Népszava 1961. november 10. 1. o.
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örömmel vették igénybe a járatot, ám a külső kert-
városi részek lakossága már közvetlenül a beindítás 
után levelekkel bombázta a kerületi tanácsot, hogy 
a járat közlekedtetése helyett inkább a 25-öst 
sűrítsék. A vezetőség ragaszkodott a járathoz, és 
inkább a meghosszabbítása mellett döntött, ez 
1962. január 15-én6 meg is történt: az eddig csak 
a Hubay térig közlekedő 24Y útvonalát a Sipos 
Dénes úti 25-ös végállomásig hosszabbították. A 
kocsik a Hubay tértől a 25-össel azonos útvona-
lon, (mai nevekkel írva) tehát a Deák utca – Fő 
út – Sződliget utca – Károlyi Sándor út útvonalon 
jutottak el a végállomáshoz. A módosítás nyomán 
logikussá vált jelzését 24Y-ról 25Y-ra módosítani 
(a 24Y jelzés csak 1966-ban bukkant fel újra, a 
mai 277-es járat elődjeként). Egyébként minden 
más paraméter – így az üzemidő és kocsitípus is 
változatlan maradt.

A módosított viszonylat szerepe a piaci jel-
leg helyett egyre inkább a rákospalotai dolgozók 
kiszolgálásában, a 25-ös csúcsidei tehermente-
sítésében testesült meg. Ezt igazolja, hogy 1962 
nyarán hétköznapi üzemidejét a Bőrfeldolgozó 
igazgatójának kérése nyomán7 kora estig8 bővítet-
ték, viszont 1962. február 4-től vasárnaponként 
már csak délután közlekedett.9  

A 25-ös alapjárat a külső kertvárosi térség  
számára nagyon vonzó belvárosi eljutási 
lehetőséget jelentett a Hősök terén történő 
végállomásoztatással (ne feledjük, hogy ekkor a 
földalatti még csak a Széchenyi fürdőig közleke-
dett). A gyakorlatban azonban ez nem valósult 
meg zökkenőmentesen: az autóbuszoknak le 
kellett küzdeni a Kacsóh Pongrác úti sorompós 
átjárót, s emiatt a menetrendszerű közlekedés 

6 CSÓNAKI 1964. 42. o.
7 Autóbusz c. hetilap, 1962. július 12. 3. o.
8 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1963.01. 22. 15. o.
9 Népszava 1962. február 4. 6. o.

Az Eötvös utcában félreállt Ikarus 620-as 
naGy zsolt levente Gyűjteményéből
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kivitelezhetetlen volt. A korabeli újságcikkek-
ből és tanácsi vitákból arra lehet következtetni, 
hogy a MÁV-teherforgalma erre az időszakra 
már olyan mértéket öltött, hogy a sorompó tíz 
percen túli zárva tartása mindennapos jelenséggé 
vált, ráadásul a vágányhálózat folyamatosan 
bővült a kapacitáshiány miatt10. Ebben a hely-
zetben a FAÜ a 25Y-t egy alternatívának szánta 
a rákospalotaiak részére, hogy a Bosnyák téri – 
nemrégiben csuklósított11 –  7C járatra, illetve a 
44-es villamosra történő átszállással egész nap 
gyorsan eljuthassanak a belvárosba. 

1963. június 10-én hétfőtől tehát – kísérleti jel-
leggel – a 25Y hétköznap egész napos üzemidejű 
járat lett, s egészen hajnali 4.40-től 22.45-ig szál-
lította az utasokat.12 Bár a Hősök terén a Fővárosi 
Autóbuszüzem tájékoztatókat helyezett ki a 25Y 
népszerűsítésére, a Bosnyák térre utazók megrö-
könyödve tapasztalták, hogy három-négy 24-es 
is elment, mire egy 25Y kocsit kiállítottak az 
utasoknak – a korabeli panaszok szerint ennek 
oka nem csak az egyébként is ritkább követési 
idő, hanem az indítószolgálat hanyagsága is volt. 
Nem meglepő, hogy a kihasználtság a várakozá-
sokat alulmúlta, s emiatt augusztus 26-án vissza is 
vonták az intézkedést.13 

A XV. kerületi Tanács – a Fővárosi Tanács VB. 
Közlekedési Igazgatósággal ellentétben - azon-
ban látott fantáziát a járatban, hiszen képviselőin 
keresztül a kerületi tanácsüléseken továbbra is 
napirenden tartotta a kérdést. A tanácstagok 
döntő többsége szerint a kihasználatlanság oka 

ugyanis nem a rossz vonalvezetés, hanem a rend-
szertelen indítás és a megfelelő utastájékoztatás 
– kifüggesztett menetrendek – hiánya volt. Az 
Építési Állandóbizottság 1963 őszén kidolgo-
zott egy javaslatcsomagot a járat közlekedésének 
megjavítására, ismét teljes üzemidejű közlekedte-
téssel, és esetlegesen pestújhelyi betéréssel (mai 
Szent Korona útja – Őrjárat utca – Árvavár utca 
útvonalon csatlakozva a 24-eshez)14. A Közleke-
dési Igazgatóság azonban hallani sem akart újabb 
módosításról, azonnal megvétózta a tervezetet. 
A felháborodott tanácstagok levelet intéztek 
Kelemen Lajoshoz, a Fővárosi Tanács VB. elnök-
helyetteséhez, így Rákospalota mellékvonalát már 
az egész Fővárosi Tanács tárgyalta!15 

  
Hosszas egyeztetés kezdődött meg, s mivel a 

helyszíni vizsgálódás alapján a felvázolt problé-
mákat valósnak ítélték meg, a Fővárosi Tanács 
utasította a Közlekedési Igazgatóságot, hogy 
érdemben is foglalkozzon a 25Y kérdésével.16 
1964 év során tehát számos esemény történt, 
amely alapjában formálta át a 25Y-t egy önálló 
rákospalotai járattá. Utasszámlálásokat végez-
tek, ellenőrizték a menetrendi egyenletességet és 
tájékoztatókat helyeztek ki az indulási időpon-
tokról, s szintén ekkor kerültek Ikarus 620-asok 
a vonalra17. 

Ebben az időszakban a Károlyi Sándor út 
Szilas-patak felett átívelő hídját újjáépítették, 
mert azt egy korábbi árvíz teljesen tönkretette.18 
A 25-25Y járatok terelőútvonalon közlekedtek: 
a 25-ös látta el a Közvágóhíd utcától kifelé eső 

10 HU BFL XXIII.101.a.1  - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyve, 1964. szeptember 29. , Közlekedési Igazgatóság 
jelentése 59. o.
11 Autóbusz c. hetilap, 1962. július 26. 4. o.
12 Népszava 1963. június 9. 6. o.
13 Népszava 1963. augusztus 25. 13. o.
14 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1963. 11. 26. 13. o.
15 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1963. 11. 26. 13. o.
16 HU BFL XXIII.101.a.1 Fővárosi Tanács ülése tanácsülési jegyzőkönyve, 1964. július 3., Tóth József felszólalása 28. o.
17 Mihálffy László közlése
18 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. Jegyzőkönyve, 1964. július 21. 13-14.o.
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területet (Deák u. – Fő út – Énekes u. – Horváth 
M. u.- Közvágóhíd u. útvonalon kerülve, míg a 
25Y a patakhídtól a városközpont felé eső terü-
letet látta el: a hídnál található Győzelem utcánál 
tolatással fordult vissza. Viszonylatunk erre az 
időszakra az önálló szakasz miatt egész napos üze-
midejű járat lett.19 A munkálatok befejeztével csak 
az alapjárat kapta vissza eredeti útvonalát, augusz-
tus 10-től20 a 25Y a 25-ös által használt, népszerű 
terelőútvonalra került, azaz a mai 125-öshöz nyo-
mokban hasonlóan, a Hubay tértől továbbhaladt 
a (mai elnevezésekkel) Bácska utca – Széchenyi 
tér – Fő út – Énekes utca – Horváth Mihály utca 
(ez a szakasz később a Növényolajgyár üzemi 
területeként lezárásra került) – Közvágóhíd utca 
útvonalon – innen pedig változatlanul a 25-össel 
közösen folytatta útját a Székely Elek úti végál-
lomáshoz. A módosított járat immáron ismét és 
véglegesen egész nap közlekedett. E módosítással 
megteremtették az iparnegyed és a kertváros kap-
csolatát Rákospalota frekventált, Fő utcai részével, 
amely munkások százainak jelentett könnyítést. 

A messzebbre került új piac 1961-es átadása 
óta problémát jelentett a Bosnyák téri viszony-
latok (7C,24,25Y) távol eső végállomása, amit a 
62-es villamos júniusi beindítása tovább bonyolí-
tott (korábban a Nagy Lajos király útjának ezen a 
szakaszán nem járt villamos). A Bosnyák téri társas- 
ház építésének befejezése után21 a Telepes utca – 
Bácskai utca sarkáról a viszonylatokat augusztus 
24-én a Csömöri útra, az új végállomásra helyez-
ték.22 Ezzel könnyebbé vált az átszállás a 7C-re 
és a villamosokra, valamint a piac is közelebb 
került. Üröm az örömben, hogy kezdetben csak 
az indítóhelyiség került át az új végállomásra, a 

19 Mihálffy László közlése
20 CSÓNAKI 1964. 57. o.
21 A fentrol.hu 1963. szeptemberi és októberi légifelvetélekből 
következtetve.
22 Népszava 1964. augusztus 19. 8. o.



A 125-ÖS (70-ES) BUSZJÁRAT TÖRTÉNETE 43

tartózkodó megmaradt a régi helyén (!), így azt 
a dolgozók szinte alig vették igénybe. A FAÜ 
később a Posta Hírlap Központnál sikerrel pályá-
zott a végállomásnál található társasház egyik 
üzlethelyiségére, amely a mai napig tartózkodó-
ként üzemel.23 Ugyancsak kényelmesebbé vált a 
rákospalotai végállomás is, ahol a – napjainkban 
magánterületként elkerített – szűk fordulóban 
történő utascsere helyett 1964. november 23-án 
felszállóhelyet építettek ki a Székely Elek út páros 
oldalán, a megállóhely mai helyén.24

A Bosnyák téri irány idővel egyre népsze-
rűbbé vált, különösen az Erzsébet híd átadása 
után (1964 novembere), amikortól a Thököly 
út – Rákóczi út tengely felértékelődött. Annyira 
felfutott a járat, hogy az év végén újabb sűrítő 
kocsikat kellett beállítani (eseti jelleggel gyakran a 
24-esről is átvezényeltek buszokat).25 Ezzel szem-
ben az alapjárat Kacsóh Pongrác úti rendezésére 
még várni kellett. 1966. február végén egy szük-
ségmegoldás született: a 25-ös már nem is járt át a 
sorompón26, hanem a Hősök terétől meghosszab-
bított 1-essel közösen végállomásoztak annak két 
oldalán. Ezután az egyenletes közlekedés javult, 
az átszálló utasok pedig egy  aluljárón keresztül 
közlekedhettek a két viszonylat között. A felül-
járót és a korszerű autóbuszvégállomást csak 
1970-ben adták át.

Járatunkon viszont 1965-re rendeződtek a 
vonali viszonyok, virágzó brigádélet alakult ki, 
melynek még a Népszava is fél oldalt szentelt27: 

„Nem egészen egy év alatt a Récsey-garázs második 
legjobb brigádjává tornászták fel magukat.”

„Aki a 25/Y járaton utazik, észreveheti, hogy 
ha két kocsi összetalálkozik, olykor a vezetők és a 
kalauzok is integetnek egymásnak. Ez az integetés 
nem mindig szimpla üdvözlés. Gyakran figyelmez-
tetés is. Menet közben figyelmeztetjük egymást arra, 
hogy ki késik, vagy kinek sietős túlságosan a dolga, 
s nagyon elöl jár.”

„Az elmúlt fél évben a 25/Y járat 99 százalékban 
közlekedett menetrend szerint.”

Nem meglepő az sem, hogy a 25-össel már 
csak nyomokban közös szakaszon közlekedő 
járat jelzése is megváltozott: 1966.december 
1-jétől 70-esként közlekedett (S hogy miért 
pont 70-es? A jelzést az ekkor még nem fel-
használt legközelebbi járatszám adta).28 A 25Y 
jelzést később a Kacsóh Pongrác úti lakótelepet 
feltáró járat kapta meg. 

Utasforgalma ezekben az években dinamiku-
san nőtt, 1968-ban a csúcsidőszakban 125%-os 
kihasználtsággal29 közlekedtek a vonalon futó 
Ikarus 620-asok. A raktárbázisra megannyi új 
üzem települt ki: a DÉLKER déligyümölcs tároló 
és érlelő raktára30, a Bútorértékesítő Vállalat 
kibővített termei31, vagy éppen a Divatáru Nagy-
kereskedelmi Vállalat32. Ezek közvetlen ellátása 
1969. július 1-ig nem volt megoldott, ekkortól 
viszont a 25-ös vonalát meghosszabbították.  

23 Autóbusz c. hetilap, 1964. március 25.
24 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1964. 09. 01. 11. o.
25 Népszava 1964. december 29. 8. o.
26 Népszava 1966. február 3. 4. o.
27 Népszava 1965. augusztus 10. 3. o.
28 Autóbusz-járatok forgalmi változásai 1945-1976,  kéziratos kivonat a Forgalmi Szolgálati Utasítások alapján BKV Forgalomirányító 
Főosztály, 1976 (a továbbiakban: AUTÓBUSZ 1976.)
29 Autóbusz Forgalmi Paraméterek 1965-1969, BKV-Forgalomszervezési és fejlesztési főosztály, 1969. július 10.
30 Népszava 1966. augusztus 16. 4. o.
31 Népszava 1966. február 10. 1. o.
32 Népszava 1965. július 1. 15. o.
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A növekvő forgalommal párhuzamosan Rákos-
palotának ez a külső része is élhetőbbé vált: 
1967-ben épült meg a Székely Elek úti vég-
állomáson a jelenleg Coop-ként üzemelő 
ABC áruház, és a mellette lévő büfé is.33 Az 
egyenletesebb közlekedés érdekében e vég-
állomásról állandó jellegű indítószolgálatot 
vezettek be immár a BKV fennhatósága alatt 
1969. január 25-től34 (ez azonban nem sokáig 
volt érvényben). A végállomáson tartózkodó 
indítóellenőr gondoskodott arról, hogy az autó-
buszok menetrend szerint induljanak (ekkor 
8-10 perces követés volt érvényben), illetőleg a 
forgalmi okok miatt felboruló menetrend ese-
tén az igényeknek megfelelően koordinálta a 
járat indítását. 

A 70-es évek elejét a metróláz jellemezte. 
1972 decemberében a Fővárosi Tanács megren-
delésére a Közlekedési Igazgatóság és a Fővárosi 
Mélyépítési Tervező Vállalat – több más kerü-
letközpont tervrajza mellett – kidolgozta az új 
Rákospalotai városközpont tervét is, 13 700 új 
lakással, az Észak-déli metró Hubay Jenő térre 
tervezett végállomásával. A tervek szerint a 
megmaradó 70-es alapjárat mellett egy város-
központot kiszolgáló betétjárat is közlekedett 
volna a metróhoz hangolva.35 Ma már tudjuk, 
a gyakorlatban mindez másként alakult. A kis-
földalatti Mexikói úti meghosszabbítása révén 
a 25-ös nagy előnyre tett szert a 70-essel szem-
ben, s mind többen választották a belvárosba 
igyekvők közül. Az évtized közepére járatunk 
egyre inkább helyi feltáró-jellegűvé alakult, a 

sűrítések elmaradtak, a követési idő és a 60-as 
évek végén kialakult kocsiszám állandósult 
(7-8 kocsi, hétköznap 7-10 perces, hétvégén 
15-18 perces követéssel, 1975-től immár Ikarus 
556-osokkal).36

A korábban oly sűrűn változó járat útvo-
nalvezetése is rögzült, a 70-es években csupán 
egyetlen módosítás történt: 1974. november 6-tól, 
az Árpád úti felüljáró átadásával egyidejűleg az 
autóbuszok a Pázmány Péter utcán a Bácska 
utcára fordulás helyett tovább haladtak a felüljáró 
alatt, majd jobbra fordultak a Fő útra (akkoriban 
Dózsa György út)37. 

Az M3-as autópálya építése kettészelte a 
vonalat, s a forgalomtechnikai kialakítás miatt 
1980. június 17-től38 az autóbuszok a Tóth István 
utca helyett végleges jelleggel a Rekettye utcán át 
közlekedtek. Ekkor már Ikarus 260-asok futottak 
a vonalon (1979 tavaszától még csak hétvégente39, 
1980 januárjától már egész héten40). 

A viszonylat utasforgalmában némi növekedés 
volt tapasztalható a 80-as évek elejétől, hiszen a 
járat által érintett két fontosabb kerületi lakó- 
telep ekkorra nyerte el végleges formáját: az 
Énekes utcai lakótelep, melynek építését még 
1975-ben41 kezdték el 22 vállalat támogatásával, 
és az VI. ötéves terv (1985) keretében fejezték be 
1200 lakással. A 493 lakásos Székely Elek (Ifjú 
Gárda) úti lakótelep építése pedig mindössze 
két és fél évig tartott42, ezalatt a 70-es számtalan 
terelőútvonalon közlekedett. 

33 Népszava 1967. április 30. 10. o.
34 HU BFL XXIII.101.a.1 - Fővárosi Tanács VB elnökhelyettesének válasza Tóth József interpellációjára, 1969. 02. 11.
35 HU BFL XXIII.101.a.1 – A főváros új lakótelepeinek közlekedési helyzete, 1972.
36 BKV Autóbusz járműelosztás 1975. január 2-től munkanapokon. Forgalomszervezési Főosztály 1974. szeptember
37 BKV 52.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1974. november 27. 1. o.
38 BKV 28.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1980. június 17. 1. o.
39 BKV Autóbusz járműelosztás 1979. június 11-től egész hétre. Forgalomszervezési Főosztály
40 BKV Autóbusz járműelosztás 1980. január 2-től hétköznapokon. Forgalomszervezési Főosztály
41 Népszava 1975. augusztus 24. 4. o.
42 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): A Károlyi Sándor úti (Ifjúgárda úti) lakótelep. XV. kerületi blog 2013. július 22.
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1984. november 12-től a Pázmány Péter utcá-
ban közmű és útépítési munkák kezdődtek.43 
Ennek apropóján a 70-es autóbuszok ideiglene-
sen az Eötvös utcán haladva jutottak el a Hubay 
térre (s onnan a Deák utcán keresztül érték el 
a Fő utat). A terelőútvonal két okból is szeren-
csésnek bizonyult: a Szerencs utca – Wysocki 
utca által közrezárt területen (Bocskai utca, Bel-
ler Imre utca stb.), így átlagosan sokkal kisebb 
gyaloglási távolságra (maximum 350 méter) 
került elérhető autóbuszjárat, míg ez korábban a 
Rákos útig vagy a Pázmány Péter utcáig történő 
gyaloglás esetén 6-700 méter is lehetett. Szin-
tén előnyösebb volt a Szerencs utcát az Eötvös 
utcánál keresztezni, mert Pázmány Péter utcá-
nál a vasúti átjáró miatt feltorlódó forgalom 
esetenként zavarta az autóbuszokat is. 1986. 
szeptember 16-án a munkálatok befejezése után 
tehát nem állt vissza az eredeti rend44, viszont a 
Bőr- és Műanyagfeldolgozó Vállalat kapcsolatá-
nak megőrzését is szem előtt tartották: ugyan a 
buszok ismét a Wysocki utca végéig jártak, ám a 
Pázmány Péter utcába kanyarodva csak a Dugo-
nics utcáig haladtak, s oda befordulva jutottak el 
az Eötvös utcáig, teljesen azonosan a mai útvo-
nalvezetéssel. 

A következő módosítás a rendszerváltás idő-
szakához köthető. A 24-es és 70-es által érintett 
Rákospalotai Növényolajgyár a 80-as évekre 
teljesen behálózta a Horváth Mihály utcát, az 
autóbuszok tulajdonképpen az üzem belterü-
letét szelték ketté. A kiterjedt gyárban évi 31 
ezer tonna étolajat állítottak elő, ám ez sem 
elégítette ki maradéktalanul a lakosság igényeit: 
1989 végétől – 1990 tavaszáig általános liszt, 
cukor és étolajhiány volt az országban, ugyanis a 

közeljövőben várható élelmiszer-áremelkedések 
hírére mintegy 6 százalékkal több mennyisé-
get vásároltak fel az alapvető élelmiszerekből.45 
A rákospalotai üzemben éjt nappallá téve dol-
goztak a munkások46, de az ellátás mielőbbi 
stabilizálásához szükség volt a zavartalan ter-
melési folyamat biztosítására is. Ezzel állhat 
összefüggésben a Horváth Mihály utca 1990. 
február elseji47 üzemi területté nyilvánítása, 
portaszolgálattal és kiépített kapukkal. Ettől 
kezdve a 24-es és 70-es buszok az Énekes utca – 
Horváth Mihály utca helyett a Csobogós utcán 
keresztül érték el a Közvágóhíd utcát (ez a kerü-
lőút még a 70-es évek végén, az Énekes utcai 
lakótelep építésekor készült el).

A 70-es az új útvonalszakaszon a mai Fő úton 
a posta előtt, immár Ikarus 556-ossal

naGy zsolt levente Gyűjteményéből

43 BKV 80. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1984. november 6. 1. o.
44 BKV 71. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1986. szeptember 8. 1. o.
45 Népszava 1989. december 20. 7. o.
46 Népszava 1990. január 5.  10. o.
47 BKV 5. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1990. január 23. 2. o.
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A 3-as metró 1990. decemberi átadása a fő 
utazási irányokat alapvetően formálta át Rákos-
palotán is. Ettől kezdve a térség járatainak 
jelentős része menetrendjében vagy útvonalában 
a metróra történő ráhordásra specializálódott 
(például 12-es villamos, 104, 104A és 170-es 
gyors busz), a 70-es azonban a 24-essel együtt 
változatlanul kanyargott békésen a kerület 
utcáin. Az átlagos utazási idő jelentősen csök-
kent, mivel utazási cél tekintetében teljesen 
helyi jellegűvé (metróra, földalattira hordó jára-
tokra történő átszállás, más járat által ki nem 

szolgált terület elérése stb.) vált a viszonylat, 
míg az egykor vágyott, népszerű Rákospalota – 
Zugló kapcsolat sokat vesztett jelentőségéből. A 
helyi utasforgalom adatait némiképp javította a 
1988-89-től 1994-ig épülő 320 lakásos Huszt 
utcai ELTE lakótelep, illetve a 90-es évek végén 
– kétezres évek elején a 385 lakásos Porcelán 
lakópark a zuglói Telepes utcában.48

A menetrendi adatok igazolják a 70-es 
szerepének csökkenését: egy 1989-es meg-
állóhelyi menetrendet vizsgálva a legsűrűbb 

A járat útvonal- és jelzésváltozásai

1961.12.11. 24Y beindítása – Telepes utca – Hubay tér

1962.01.15. Átszámozás 25Y-ra, hosszabbítás a Székely Elek útig

1964.08.10. Sződliget utca helyett a Fő úton, Énekes utcán jár

1964.08.26. A végállomás a Telepes utcától a Bosnyák térre kerül

1966.12.01. Átszámozás 70-esre

1980.06.17. Tóth István utca helyett a Rekettye utcán jár

1984.11.12. A Pázmány Péter utca helyett az Eötvös utcán közlekedik, a Bácska utca 
helyett a Deák utca – Fő út útvonalon éri el a Széchenyi teret.

1986.09.16. A betér a Pázmány utcába, de a Dugonics utcán visszakanyarodik 
az Eötvös utcára

1990.02.01. Nem érinti a Növényolajgyárat (Horváth M. utca lezárása)

1996.03.01. Meghosszabbítás a MEDIMPEX-ig

2008.09.06. Átszámozás 125-re

2014.06.28. Nem érinti a Mélyfúró utcai ipartelepet

48 Rátonyi Gábor Tamás gyűjtése
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– reggeli csúcsidei – követési idő 
7 perc, ez 1998-ban már 12 perc 
volt.49 A járat ebben a hanyatló 
időszakban viszont útvonal-hosz-
szabbítást is megért: 1996. március 
1-től a Székely Elek út helyett a 
MEDIMPEX-ig (volt Gyógyszer-
ipari Ellátó és Szolgáltató Vállalat) 
közlekedett50, egyúttal a 80-as évek 
közepén kiépült Mélyfúró utcai 
ipartelepet is ellátva. Az intézkedés 
csalóka, hiszen valójában takarékos-
sági okokból történt: eddig a 7-8 
perces követési idejű 25-ös látta el 
a területet, most pedig helyette a 
ritkább 70-es járt ki. 

A kétezres évek a járat számára csak további 
ritkítást hozott, 2000-től hétvégén bizonyos 
időszakokban 20 perces követést vezettek be, 
2005-től egész hétvégén 20 percenként járt.51 

A 2008. szeptember 6-tól az új paraméter-
könyv bevezetésekor csak számváltozás történt: 
a 70-es trolival való számegyezés miatt 125-
ös jelzést kapott, amely az egykori 25Y jelzés 
ismeretében mindenképpen illő a járathoz. Az 
már kevésbé örömteli hír, hogy a vonal ritkítása 
ezek után sem szűnt meg: 2008-tól a hétköznap 
délutáni követést emelték 15 percre, a BKK-s 
időszakban pedig hétvégén egy rövid időszaktól 
eltekintve állandósult a 30 (!) perces követés.

A járat utolsó módosítására, 2014. június 
28-tól került sor, amikortól az autóbuszok nem 

érintik a Mélyfúró utcai ipartelepet, mindkét 
irányban a Károlyi Sándor úton közlekednek. 
A BKK „rendezetlen tulajdonviszonyokkal” 
indokolta az intézkedést52, a háttérben komoly 
jogi vita húzódott meg: egy meg nem nevezett 
cég a BKV-tól jelentős összeget kívánt behaj-
tani a telekkönyvileg részben hozzá tartozó 
út használata miatt.53 Az ügy végül ezzel az 
útvonal-módosítással zárult, talán éppen a cég 
dolgozóinak kárára. 

 
Mint látjuk, a járat szerepe jelentősen csökkent 

az elmúlt 27 évben, de a kerület belső területeinek 
összekapcsolásában ma is pótolhatatlan szerepet 
tölt be. Mivel 2015-ben a Bosnyák téri 4-es metró 
tervét lesöpörték az asztalról, a közeljövőben a 
járat szerepében, útvonalvezetésében komolyabb 
változás nem várható.

Ikarus 260-as a Bosnyák téren 1990-ben
rémaI csaba felvétele

49 A BKV-táblák weboldal gyűjteménye: Megállótáblák 51-99 járatok
50 BKV 12.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1996. február 26. 2. o.
51 Bkv.hu archivált weboldalak 2000 és 2005 évből
52 A BKK honlapjának „Társadalmi egyeztetés” menüpontja 2014. április 17.
53 Az Index fóruma: Városi és elővárosi közlekedés topik, 263786. hozzászólás, 2014. április 17.


