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1944. március 12-én kigördültek az utolsó 
menetrendszerinti autóbuszok Rákospalotáról, 
hogy aztán két évig vissza se jöjjenek. A gumiab-
roncs- és üzemanyaghiány olyan mértéket öltött, 
hogy a már csak délelőtt közlekedő, lerövidített 
útvonalú (az Öv utcától indultak Rákospalotára, 
illetve Pestújhelyre) viszonylatokat sem lehetett 
fenntartani. Székesfővárosunk polgármestere 
az üzemeltető BSzKRt. sokadik kérvényezésére 
végül engedélyezte a megszüntetést, nagy terhet 
véve le ezzel a cég válláról. Ugyancsak ekkor szűnt 
meg a 24-es is.

Mi maradt hát a palotaiaknak? A szerencsésebbek 
még könnyedén elérhették a kiritkított, de még 
az év végéig rendszeresen, egész nap közlekedő 
kötöttpályás járműveket (így a Beller Imre utcai 
HÉV, valamint az 55-ös és 90-es villamosok a Fő 
út térségében), de a többség számára ezek jelen-
tős rágyaloglási távolságra voltak. Persze akik az 
autóbuszokhoz voltak kötve, azok eddigre már 
hozzászoktak ehhez, hiszen 1941 óta csak idősza-
kos (reggeli és délutáni csúcsidei, végül már csak 
reggeli) jelleggel üzemeltették az autóbuszokat. 

Kétségtelen, hogy a háború során a Beszkárt 
üzemágai közül a legnagyobb kárt az autóbuszá-

1  Fővárosi Közlöny 1946. február 14. (7.szám) I. melléklet/4. o.
2  Fővárosi Közlöny 1946. szeptember 14. (39.szám) I. melléklet/56. o.
3  lásd a Helyem Házam Palotám 2018. februári számát – 45. o.

gazat szenvedte el. A székesfőváros közlekedési 
ügyosztálya 1946. februári jelentése szerint az 
eredetileg 309 darabos állományból fizikailag 
mindössze 95 jármű állt rendelkezésre, ám ezek 
többnyire leromlott, hiányos állapotban voltak. 
A kor viszonyait jól jellemzi, hogy a jelentés 
kiemeli: a 95 buszból 28 jó állapotban van, csak 
éppen nagy részükön nincs gumiabroncs…1 Ami 
azt illeti, addigra az abroncshiány már enyhült, de 
a vállalatnak nem volt anyagi kapacitása a beszer-
zésre.2 Ennek tükrében nem meglepő, hogy míg 
a kötöttpályás közlekedés már 1945 májusától 
fokozatosan újjá lett szervezve, addig a 25-ös 
kérdése még 1946-ban is napirenden volt. Ha 
visszagondolunk az indításkori (1929) kálváriára3, 
amikor a lakosság éveken keresztül kérte és várta 
a várost feltáró viszonylat szervezését, megálla-
píthatjuk, hogy Rákospalota ezúttal nem jutott a 
„fővárosi vérkeringéstől” elvágott mostoha sorsra: 
a járat újraindítása a gumiabroncs beszerzések 
után azonnal, a járatindítások második nagy hul-
lámában megvalósult.

A nevezetes dátum tehát 1946. október 7. Egy 
szükségmegoldás született: a háborús időszak alatt 
Öv utcáig közlekedő 25-ös járatnak 25A jelzéssel 
történő visszaállítása, igaz, legalább egész napos 
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üzemidőben – reggel 6-tól este 9-ig, 1 forintos 
vonaljeggyel. Az útvonal tehát a mai elnevezések 
szerint: Öv utca – Erzsébet királyné útja – Rákos-
palotai körvasút sor – Rákos út – Arany János 
utca – Bocskai utca – Bácska utca – Hubay tér 
végállomás (vissza az Illyés Gyula utcán a Bocskai 
utcáig)4. Az Öv utca ettől kezdve egy rövid ideig 
fontos átszállóhellyé vált: a 25A és a szintén idáig 
közlekedő 24A utastömegei koncentráltan rohan-
ták meg az itt végállomásozó 67-es villamost. A 
zsúfoltságra sokan panaszkodtak – mindenkiben 
élt még a kényelmes, Hősök terét elérő közvetlen 
kapcsolat. Meghosszabbításról azonban egye-
lőre szó sem lehetett – az ekkorra helyreállított 
kb. ezer villamoskocsival szemben a forgalomba 
adható autóbuszok száma mindössze 32 darab 
volt. Ráadásul miután 1947 augusztusában a 
67-es villamost a MÁV-telepig hosszabbították, 
a palotaiak számára már az a szerencsés eset is 
elúszott, hogy a végállomáson a 24A beérkezése 
előtt esetleg egy üres 67-es kocsit kifogjanak – 
hiszen a szerelvények a MÁV-telepről pestújhelyi 
lakosokkal tömötten futottak be az Öv utcához.5

4  BSZKRt. Hivatalos közlönye 1946. december 31. 9. o.
5 Főképp azért is, mert alig egy hónappal a 67-es meghosszabbítása után, „nem elsőrendű közérdek” ürügyén a 24A betétjáratot 
megszüntették. A 67-es mellett 67A betétjárat is közlekedett, ám ennek végpontja 1948 áprilisáig szintén a MÁV-telepnél volt. 
6  BSZKRt. saját plakátgyűjtemény 1941-1945.

Mivel a kapacitást növelni egyelőre nem lehe-
tett, így más jellegű fejlesztésekben kellett 
gondolkozni. Ezek kiválóan idomultak a korszak 
politikai arculatváltásához: a közlekedési ága-
zatban is szerepet kapott a munkás- és paraszti 
rétegek kiszolgálása, de ez esetben nem csak 
látszatintézkedések, hanem valódi sikerek is 
születtek. Az igazi „tömeg-közlekedés” megte-
remtéséhez tarifális újítások kellettek, amelyben 
ez a korszak ténylegesen bővelkedik – mindehhez 
persze szükség volt az értékálló forint bevezeté-
sére 1946 augusztusában, amellyel egyszersmind 
véget ért az állandó jegyáremelkedés is. 1945 előtt 
az autóbuszos utazás jelentősen drágább volt a 
villamosnál, főként a külterületen élők számára. 
A villamosvonalakon mind Budapesten, mind 
annak határán kívül az alap jegytípusokon túl 
számos más, kedvezményes árú hetijegy, bérlet, 
napijegy állt rendelkezésre. Az autóbuszvonala-
kon azonban csak háromféle (utazás hosszától 
függő árú és a villamosjegyeknél eleve drágább) 
jeggyel, illetve napijeggyel lehetett utazni, utóbbi 
azonban külterületen – így például Rákospalotán 
– nem is volt érvényes, ára pedig majdnem egy 
villamos hetijegyével ért fel.6 1946 nagy újítása 
volt az autóbuszokra is kiterjesztett dolgozók és 
tanulók hetijegye, amelynek külön külterületi (s 
így olcsóbb) változatát is bevezették. A hetije-
gyet megfelelő igazolvánnyal kiegészítve naponta 
egy oda-vissza utazáshoz a lakóhely és munka-
hely/iskola között lehetett használni a hetijegyet 
elfogadó járatokon, s így mintegy 25-45%-os ked-
vezményt lehetett elérni a normál jeggyel történő 
utazáshoz képest. A 25A-n elsők között vezették 
be ezt az intézkedést, a jegynek mind a belterületi, 
mind pedig külterületi változatát. Ez a rákospalo-

A dolgozók hetijegye (ez éppen villamosról). 
Az 52 sorszám az év heteit jelöli. Napi két alka-
lommal lehetett vele utazni, ennek időpontját a 
jegyen ezt is pontosan rögzítették. 
Meglehetősen körülményes eljárás.
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tai helyi utasforgalomra is jótékony hatással volt, 
az utazások átlagos hossza rövidült, a feltáró jel-
leg megerősödött, már nem csak a fővárosba/ból 
bejárók töltötték meg a kocsikat. Szintén e kez-
deti fejlesztések eleme volt az üzemidő bővítése a 
reggeli órákban, mely hasonlóképpen a dolgozó 
tömegeket, a munkahelyre való pontos beérkezést 
szolgálta: az első autóbuszok 20 perccel korábban, 
5.40-kor indultak Rákospalota felé.

A sikeres intézkedések utasvonzó hatása nyomán 
a zsúfoltság tovább nőtt az autóbuszokon, a sajtó-
ban pedig 1947 során itt-ott röpke hírek jelentek 
meg a sűrítést lehetővé tevő nyugati autóbuszok 
beszerzéséről7, a 25A rövid időn belüli meghosz-
szabbításáról8 – de mint utóbb kiderült, ezek 
inkább csak a közhangulat megnyugtatására íród-
tak (ne feledjük, hogy diadalittas „rendszerváltó” 
hangulat volt, az új rezsim már kibontakozóban, 
komolyabb bírálat legfeljebb a vezetőség által 
olvasott Fővárosi Közlönyben jelent meg). A 
helyreállított járművek növekvő száma mellett 
végül az 1948 januárjától meginduló buszbeszer-
zés nyitotta meg az utat az újabb fejlesztésre. 

1948. február 16-tól a 25A útvonalát ismét a 
Városligetig hosszabbították meg, jelzése egyút-
tal 25-re változott. A viszonylat nem az eredeti 
útvonalát kapta vissza: végállomása a Dózsa 
György út – Ajtósi Dürer sor sarkánál, az egy-
kori Béke színháznál volt, és az Erzsébet királyné 
útja – Városligeti körút (Közlekedési Múzeum-
nál) – Ajtósi Dürer soron keresztül, tehát a Hősök 
tere érintése nélkül közelítette meg. A mai háló-
zatot ismerők számára ez meglepő végállomási 
pont, amolyan „belvárosban, de mégis a semmi 
közepén” érzetet kelthet, ekkor azonban nagyon 

7  Világosság, 1947. július 20. (163. szám). 8. o. 
8  Szabad Nép, 1947. október 22. (240. szám). 3. o.
9  A Kossuth tér és a Batthyány tér között húzódó félállandó építmény, 1960-ig állt.

is fontos átszállópont volt: ide helyezték a fővá-
ros legforgalmasabb buszjáratának, az ötösnek a 
végállomását is, amely a Wesselényi ill. Dohány 
utcákon, az ideiglenes Kossuth hídon9 át egészen 
Pasarétig közlekedett. Keresztező irányban a 
23-as villamossal lehetett tovább utazni. A sűrű-
ség (10-15 perc) és az üzemidő (5.30-22.00) is 
kielégítő volt, viszont a járműpark változatlanul 
a sebtében feltámasztott MÁVAG N29-es-ből 
állt, melyek egy részét a belvárosi vonalakról cso-
portosították át, hogy oda az újonnan beszerzett 
MÁVAG Tr5-ösök kerüljenek. 

A buszok az Erzsébet királyné úti vasúti átjá-
rót nem sokáig használhatták: ismét napirendre 
került a Cegléd-Szolnoki vasútvonal háború 
során félbemaradt zuglói szakaszának átépítése. 
Az első részben röviden szót ejtettem a gran-
diózus Rákosvárosi pályaudvar intermodális 
csomópontjáról és más nagyszabású tervekről. A 
háború után ezeket anyagi forrás híján elvetették, 
és csak a legszükségesebb elemekre, így tehát a 
szintbeli átkelések megszüntetésére és a vas-

A 25-ös városligeti szakaszának rajza 
egy korabeli térképre szerkesztve

(készítette: simon Bálint istván)
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úti pálya felemelésére-átvezetések megépítésére 
koncentráltak. Az 1948 márciusában megkezdett 
munkálatok során az Erzsébet királyné útjánál (a 
zuglói Mexikói út és a Francia út között) talál-
ható közúti átkelés lehetősége végleg megszűnt, 
és júniusra megépült a mai gyalogos aluljáró. A 
25-öst kézenfekvő lett volna a Mexikói útra ráka-
nyarítva a Hungária körúti szintbeli átkelőhöz 
vezetni (a mai Kacsóh Pongrác úti felüljárórend-
szer helyén), ám a Mexikói út akkori állapota ezt 
nem tette lehetővé. A járat végpontját ezért 1948. 
március 22-től10 a Thököly út – Hungária körút 
kereszteződéséhez helyezték és egyúttal zuglói fel-
tárójárattá szervezték át. A palotaiak bosszúságára, 
ámde a zuglóiak nagy örömére a járat az Öv utcá-
nál nem suhant tovább az Erzsébet királyné útján, 
párhuzamosan a villamossal, hanem a Telepes 
utca – Bácskai utca – Varsó utca – Gyarmat utca 
– Amerikai út – Thököly út útvonalon keringve új 
területeket ellátva érte el a Hungária körutat. Itt 
ugyancsak egy átépítés alatt álló (Zugló vasútál-
lomás mai különszintű elrendezését ekkor nyerte 
el) szintbeli átkelő volt, melyet a gyakori balese-
tek miatt a korabeli sajtó zuglói halálsorompó 
néven is emlegetett.11 A sorompó másik oldalán a 
7-es busz végállomásozott, melynek Bosnyák téri 
meghosszabbítását a lakosság régóta kérte, de az 
átkelő miatt ez nem következhetett be. A változás 
mérlege tehát a mi szempontunkból visszafejlesz-
tés volt: bár a járműállomány növekedése révén a 
követés 10-15 percről 7-15 percre csökkent, az új 
útvonal miatt a menetidő relatíve megnőtt12, az 
átszállási lehetőségek pedig a sorompó túloldalán 
álló 7-es buszra korlátozódtak. Ráadásul a vasúti 
felüljáró villámgyors elkészülte után, július 12-től13 
a 25-ös már csak a Bosnyák térig közlekedett, 
mivel a 7-est odáig hosszabbították meg.

10  BSZKRt. Hivatalos közlönye 1948. június 1. (5-6. szám). 10. o.
11  Népszava 1948. február 5. (29. szám) – 1. o.
12  Relatíve – a buszok a korábbi, kedvezőbb kapcsolatokkal rendelkező végállomást is ugyanennyi idő, tehát 26 perc alatt érték el, de 
a belvárosba jutáshoz így összességében több idő kellett.  
13  BSZKRt. Hivatalos közlönye 1948. szeptember 1. (9. szám). 16. o.
14  ugyanott 12. o.

1948. augusztus 1-től véget ért ez az áldatlan 
állapot, és ettől kezdve a 25-ös felszállópályára 
került, folyamatosan fejlesztették a járatot. Miu-
tán a Mexikói út felújítása befejeződött, a járat 
útvonalát a Hősök teréig, egész pontosan a Dózsa 
György út – Andrássy út sarkáig hosszabbították14 
az Erzsébet királyné útja – Mexikói út – Kacsóh 
Pongrác út – Kós Károly sétányon (akkoriban még 
Külső Andrássy út néven) keresztül, a kimaradó 
zuglói szakaszt pedig az újraindított, Bosnyák 
térre közlekedő 24-es látta el. Az útvonal tehát 
ismét egy sorompós átkelőn vezetett, a Hungária 
körútnál, amely évekkel később a vasúti és közúti 
forgalom növekedésével komoly problémát jelen-
tett az egyenletes közlekedésre nézve. Egyelőre 
azonban mindenki örült a változásnak, de talán 
még inkább a rákospalotai szakasz fejlesztésé-
nek: a kerületi lakosok és a zömében Budapestről 
bejáró olajgyári munkások kérésére a járat útvo-
nalát itt is módosították: (mai utcanevekkel): a 
Bocskai utcán érkező buszok a Hubay Jenő téren 

A 25-ös zuglói szakaszának rajza 
egy korabeli térképre szerkesztve

(készítette: simon Bálint istván)
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jobbra fordultak a Bácska utcára, majd a Fő út 
– Énekes utca – Horváth Mihály utca (az olaj-
gyár területén belül haladva) – Közvágóhíd utca 
útvonalon egészen a Károlyi Sándor útig közle-
kedtek, javítva ezzel több száz munkás eljutási 
lehetőségeit. Egyúttal a külterületi szakaszon, 
tehát az Öv utcán túl több kedvezményes árú 
jegytípust is bevezettek15, amellyel a helyi forga-
lom élénkülését szorgalmazták, az üzemidőt pedig 
23.30-ig kiterjesztették. A kocsihelyzet javulását 
jelzi, hogy a hosszabb szakasz ellenére a követési 
sűrűség nem lett lényegesen ritkább: 7-15 percről 
8-15-re módosult.16 Az intézkedések a 3 éves terv, 
valamint a Nagy-Budapest koncepció részét is 
képezték, miszerint a környékbeli községeket – 
köztük Rákospalotát – ténylegesen a fővárosi élet 
keringésébe kell bekapcsolni, nem csak közigazga-
tási, de infrastrukturális szempontból is. 

A következő évben még történtek finomhango-
lások, hogy aztán több évre egy sikeres koncepció 
állandósuljon. Az első ilyen 
mindjárt 1949. január 10-én17, 
lakossági kérésre megtörtént: 
a járat addig a Károlyi Sán-
dor utat nem körforgalomban 
közelítette meg, hanem a cso-
mópontban visszafordult, és a 
Közvágóhíd utcán haladt visz-

15  ugyanott 13. o.
16  BSZKRt, Tájékoztató az Autobuszvonalakról 1948. szeptember
17  HU BFL XI.1526. BSZKRt. 1. sz. Körrendelet. 1949. január 6. 2. o. 
18  Indulásától 1930 közepéig, tehát mindössze fél évig a Pozsony utcai Leánynevelőig járt a 25-ös a Batthyány utca – Sződliget utcákon 
keresztül. Lásd: Helyem Házam Palotám, 2018. február, 49. o.
19  HU BFL XI.1526. BSZKRt. 2. sz. Utasítás. 1949. január 5. 2. o. - Fontos kiemelni, hogy ekkoriban a Beszkártnál autóbusz havibérlet 
(sem vonalbérlet, sem általános) konstrukció nem létezett, azt csak az év második felében vezették be
20  HU BFL XI.1526. BSZKRt. 7. sz. Körrendelet. 1949. március 9. 2. o. 

szafelé is, az olajgyáron keresztül. Szinte kínálta 
magát a körforgalomban történő közlekedtetés 
(az utak állapota ekkora már lehetővé is tette): az 
autóbuszok a Közvágóhíd utcából balra fordultak 
a Károlyi Sándor útra – majd (mai utcanevekkel) 
a Sződliget utca – Fő utca – Deák utca útvo-
nalon közelítették meg a Hubay Jenő teret. Az 
útvonal egy rövid szakaszán, a Sződliget utcá-
nál már korábban is járt a 25-ös18 A végállomási 
pihenőidőt a buszok továbbra is a Károlyi Sán-
dor útnál töltötték. A vállalatnál arra is figyeltek, 
hogy a korábbi szakaszon megváltott jegyek az 
önálló körforgalmon belül végig érvényesek 
legyenek, tehát például egy, a Sződliget utcához 
utazó rákospalotainak ne kelljen még egy jegyet 
érvényesíteni a végállomás után (ezt nevezték 
hurokszabálynak).19 1949. március 14-től20 a bel-
város felé közlekedő kocsik a Bocskai utca helyett 
az Eötvös utcán haladtak végig: ezzel a módo-
sítással egyszerűbbé vált a vonalvezetés, mert a 
Deák utcából egyenesen lehetett tovább haladni, 

Egy öreg MÁVAG N26-os 
pihen a Károlyi Sándor út 

szervizútján Közvágóhíd utca 
sarkánál (ide ma az ellenkező 

irányból lehet behajtani). A kép 
1948-1953 között készülhetett.

(forrás: márton gáBor gyűjteménye)
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valamint a szűkebb Bocskai utcán nem kellett 
egymást kerülgessék az immáron csúcsidőben 
7 percenként közlekedő buszok. A közlekedési 
vállalat ágazati szintű szétdarabolása után 1949 
őszén a FAKV21 egy bevált, minden szempontból 
életképes viszonylatot vett át a 25-ös tekinteté-
ben, amelyet immár valóban a fővárosi közlekedés 
részévé integráltak, az 1950-ben fővárosunkhoz 
csatolt Rákospalotával együtt. Nem is nyúltak 
hozzá 9 évig... 

Sokat olvastunk az útvonal-módosításokról, 
melyhez adatokat a korabeli sajtó kritikát nem 
tűrő hangvétellel megírt cikkei és a belső utasí-
tások szolgáltatnak. Ha arra keressük a választ, 
hogy valóban sikeres volt-e a járat, akkor érde-
mes egy pillantást vetni a korabeli kimutatásokra. 
Fontos kiemelni, hogy az autóbusz ágazat nem 
tartozik a nyereséges vállalkozások közé, főként, 
ha figyelembe vesszük a korszak kedvező tarifáit, 
és azt, hogy a sofőrön kívül egy kalauz is ült a 
buszon. A Beszkárt 1949 májusában, tehát éppen 
a 25-ös változásai után készített egy felmérést 
a járatok nyereségességéről22, és eszerint négy 
kategóriát állapított meg. A legfelső kategóriába 
a saját önköltséget a bevételekből megtermelő 
viszonylatokat sorolták, melyek kivétel nélkül 
belvárosi vagy belvárost átszelő vonalak. A 25-ös 
csak a második kategóriába fért bele, az önköltség 
(személyzet bére, üzemanyag stb.) 75%-át fedezi, 
amely még így is kifejezetten jónak mondható (!), 
mivel sok járat még a felét sem érte el. A Fővárosi 

21  Fővárosi Autóbusz Községi Vállalat, 1951-től Fővárosi Autóbuszüzem
22  HU BFL XI.1526. Autóbuszjáratok súlyozása háramló hozam számítással
23  HU BFL XXXIII.112 Fővárosi Tanács VB. Közlekedési Osztályának iratai (1950-1954)
24  Mihálffy László visszaemlékezése alapján
25  Autóbusz-járatok forgalmi változásai 1945-1976, kéziratos kivonat a Forgalmi Szolgálati Utasítások alapján BKV Forgalomirányító 
Főosztály, 1976.
26  HU BFL XXXIII.112 Fővárosi Tanács VB. Közlekedési Osztályának iratai (1950-1954)

Autóbuszüzem forgalmi szakosztálya egy utaspa-
naszra adott válaszában 1951-ben így ír a járatról: 
„végzett utasszámlálásaink alapján megállapítot-
tuk, hogy a járat kocsijai a jelentkező utasigényeket 
jelenlegi menetrendjük mellett általában kielégítik és 
habár a csúcsforgalom alatt az autóbuszok zsúfoltan 
közlekednek, utaslemaradás csak forgalmi akadály 
vagy műszaki meghibásodás esetén fordul elő.„23

 
Ezután tehát viszonylatunk útvonala 9 évig állan-
dósult. Az öreg MÁVAG kocsikat az 50-es évek 
elejétől a TR 5-ös, majd az évtized közepétől 
fokozatosan az Ikarus 60-asok váltották, 1957-
ben már csak ebből a típusból állt a géppark.24 
A forradalmi események rövid időre a kerület 
közlekedésére, így a 25-ösre is kihatottak: októ-
ber 24-től november 28-ig egy napot leszámítva 
(november 4.) nem járt.25 

A változatlanság éveiben persze a lakosság részé-
ről már 1951-től kezdve több kérelem érkezett 
arra nézve, hogy a Károlyi Sándor (akkor már 
Ifjú Gárda néven) út külső szakaszát is bekap-
csolják a tömegközlekedési hálózatba. Ezt a 25-ös 
Árokhát útig (korabeli neve Megyeri út) történő 
meghosszabbításával akarták elérni. A Fővárosi 
Autóbuszüzem elzárkózott ettől, mert a jármű-
vek csak tolatással tudtak volna visszafordulni, 
s ez a manőver külön személyzetet is igényelt. 
Mindenesetre a kerületi tanács támogatta ezt 
a kezdeményezést, és mint „kerületi kívánság 
az 1953-as tervévre”26 címszó alatt jelezték a 
FAÜ-nek és a Fővárosi Tanács Közlekedési Igaz-
gatóságának egyaránt. Tény, hogy a kocsihiány 
enyhült, de a fővároshoz kapcsolt egykori tele-
pülések lakosságának kérelmei most a korábbinál 

A Bocskai utcán fut egy 1957-es gyártású Ikarus 
60-as. A kép készítésének éve 1957 vagy 1958 
első fele.
(forrás: cserBa jános gyűjteménye)
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nagyobb lendülettel, egyszerre zúdultak a veze-
tőség elé: a közlekedési viszonyok megjavítását 
kérték, s többségük a rákospalotainál rosszabb 
kapcsolatokkal rendelkezett. Az új járműbeszer-
zések így szétaprózódtak a kerületek között, 2-3 
évente egy-két fejlesztést lehetővé téve, míg a 
köztes időszakban stagnálás, vagy kisebb hango-
lások jellemezték a közlekedésszervezést: ilyenkor 
a közlekedési vállalat igyekezett frappáns indo-
kot találni a fejlesztés ellen – ilyen volt például 
ez a tolatásos kifogás is (a plusz költséggel járó 
forduló kiépítését már fel sem vetették). Rákospa-
lotán ezúttal a 47-es járatot fejlesztették, a Kozák 
térig hosszabbították meg, (1951), ám ez egyúttal 
a 25-ös meghosszabbításának évekre történő elo-
dázását jelentette.

Az 50-es évek végétől a minőségi közlekedés 
megteremtésének feltételei javultak. Kerületünk 
ebbéli vonatkozásairól a későbbiek során egy 
átfogó cikkben olvashatunk majd, most azonban 
csak járatunkra koncentrálok. 1958. augusztus 
30-ra27 a Károlyi Sándor út és a Szé-
kely Elek út (akkoriban Sipos Dénes út) 
kereszteződésében egy kis buszforduló 
épült. Azóta a környék átalakult, így 
érdemes a fentrol.hu oldalán egy 1963-as 
légifelvételen megtekinteni a környéket:

27  Csónaki István: Kimutatás az 1955. január 1-től 1964 augusztusáig történt vonalváltozásokról. Fővárosi Autóbuszüzem, 1964. kézirat 22. o.

A forduló kiépítése és a kocsihelyzet további 
javulása lehetővé tette a 25-ös meghosszabbí-
tását, s egyúttal további módosításokat is életbe 
léptettek: a körforgalom-jelleg megszűnt, a 
kocsik mindkét irányban a Károlyi Sándor út – 
Sződliget utca – Fő út – Deák utca útvonalon 
haladtak. A kimaradó szakaszt, így tehát az olaj-
gyár kiszolgálását is a meghosszabbított 24-es 
látta el. Ezzel lényegesen rosszabbul jártak a 
Budapestről bejáró dolgozók, viszont több száz 
ember életét megkönnyítve húsz éve feltáratlan 
területeket láttak el. Mivel a buszok mindkét 
irányban a Deák utcán jártak, a Bocskai utcai 
betérés fölöslegessé vált: helyette a Sipos Dénes 
út felé is az Eötvös utcán haladtak. A kezdetek 
óta létező körvasútsori szakasz is újragondo-
lásra került, a járatot inkább a Tóth István utcán 
keresztül vezették a Rákos útig. A változtatás 
előnye az volt, hogy a vasúti vágányok mellett 
haladás helyett a lakott területek sűrűjében köz-
lekedett a járat, ezáltal több lakos számára került 
elérhető rágyaloglási távolságra.

A fentrol.hu oldalon őrzött, 
1963. szeptember 4-én készült  

légifelvétel pontos képet ad az akkori 
állapotokról. A Székely Elek (Sipos 

Dénes) út folytatása még nem épült 
ki, annak helyén áll a buszforduló és a 

végállomási tartozkodó épülete.
(forrás: fentről.hu)
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A járat közlekedését a következő években két 
komolyabb felújítási munka zavarta meg, így 
gyakran változó terelőútvonalak léptek életbe. 
A Rákos út csatornázással egybekötött felújítása 
(1959-1964!), mely során a keramitköves burkola-
tot aszfaltburkolatra cserélték, valamint a Károlyi 
Sándor út árvíz során megsérült Szilas-patak híd-
jának újjáépítése (1964)28 E terelőutak végleges 
változásokat is hoztak, a Szilas-patak hídépítés 
kapcsán a 25Y útvonala változott meg, ezt egy 
korábbi cikkben ki is fejtettem.29 A Rákos út 
kapcsán pedig 1964. augusztus 10-től30 a 25-ös 
módosult: a Tóth István utca helyett a Szent 
Korona útján (akkoriban Lenin útja) járt, míg ez 
esetben a 25Y továbbra is maradt a régi útvona-
lon. Mindkét járat esetében az utasok körében 
népszerűvé vált terelőútvonal volt az oka a vég-
legesítésnek. Időközben (valamikor a 60-as évek 
első felében) típusváltás is történt: az Ikarus 
60-asokat az új 620-asok váltották fel.

Viszonylatunk története ebben az időszakban 
sok szempontból egybevág és összefügg a már 
korábban tárgyalt 25Y (későbbi 70-es) járat 
történetével, így itt bizonyos eseményekre csak 
megemlítés szintjén térek ki: a Sipos Dénes úti 
végállomás átrendezésére 1964 novemberében, 
illetve az ekkoriban építeni kezdett raktárbázis 
utasvonzó hatására. Abban a cikkben a zuglói 
szakasz problémájáról is szó esett már, de ismét 
fontos kiemelni, hogy az Erzsébet híd átadása 
után (1964 novembere) a Thököly út – Rákóczi 
út tengely felértékelődött, így a Bosnyák térre 
közlekedő 25Y utasforgalma is megnőtt. Ezzel 
szemben a régen még kultivált Hősök terei kap-
csolat a 60-as évek elejére leáldozott, mert a 
Kacsóh Pongrác úti sorompó a vasúti és közúti 

28  HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1964. 07. 21,. 13-14. o.
29  Simon Bálint István: A 125-ös (70-es) buszjárat története. In: Helyem Házam Palotám 2017. szeptember, 41. o.
30  Csónaki István: Kimutatás az 1955. január 1-től 1964 augusztusáig történt vonalváltozásokról. Fővárosi Autóbuszüzem, 1964. kézirat, 56. o.
31  Népszabadság, 1964. február 26. (47. szám) 10. o.

forgalom élénkülésével rendkívül egyenetlenné 
tette a viszonylat közlekedését, akár 15-20 percre 
is megakasztva az autóbuszokat.31 

A 25-ös rákospalotai szakasza 1958-ban és 
1964-ben, egy korabeli térképre szerkesztve

(készítette: simon Bálint istván)
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A szükségmegoldás 1966. január 24-én32 (más 
források szerint februárban33) született: a sorompó 
két oldalán végállomásokat alakítottak ki az 1-es 
és a 25-ös számára. A legfurcsább egy korabeli 
Népszabadság cikk, amely a változás kapcsán 
kendőzetlenül asszisztál a közlekedési szabályta-
lansághoz: „Ez a megoldás sok előnnyel járhat, mert 
biztosítja a 25-ös menetidő szerinti közlekedését, 
megszünteti a kocsik felesleges ácsorgását, az utasok 
pedig gyorsabban átmehetnek a kézi sorompó alatt.”34. 
A Kacsóh Pongrác úti új végállomásépület magán 
hordozta az ideiglenesség jegyeit, amelyről az 
Autóbusz című újságban a dolgozók is panasz-
kodtak: „Egyszóval szép. Csak nem célszerű! Belseje 
kicsi […] ez azonban csak a kisebbik baj. […] Kel-
lemetlenséget okoz a tetőről beszivárgó víz, de az is, 
amely a vízvezetékből folyik: […] rozsdás, gusztus-
talan víz.”35 A helyzet érdemi javulására azonban 
1970. november 21-ig várni kellett: ekkor adták át 
a Kacsóh Pongrác úti felüljárót és a ma is használt 
végállomást.36 A felüljáró nem a mai formájában 
készült el, hanem csupán a vasúti vágányok felett 
átívelő, irányonként egysávos elrendezéssel, a 
Hungária körutat szintben keresztezve. Az épít-
kezés ideje alatt az autóbuszok mintegy fél évig 
a zuglói Korong utcában végállomásoztak, ami 
további kellemetlenségeket okozott.

32  Magyar Nemzet, 1966. január 21. (17. szám) 5. o.
33  Népszava, 1966. február 3. (28. szám) 4. o.
34  Népszabadság, 1964. február 26. (47. szám) 10. o.
35  Autóbusz, 1966. december 1.
36  BKV 29. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1970. november 18., 1. o.
37  BKV 92.sz. Szolgálati Utasítás (autóbusz üzemág), 1969. június, 4. o.
38  Autóbusz Forgalmi Paraméterek 1965-1969., BKV-Forgalomszervezési és fejlesztési főosztály, 1969. 07. 10.
39  BKV 13. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1970. augusztus 25., 2. o.

Eközben a rákospalotai szakaszon újabb fejlesz-
tés történt: a kiépült raktárbázis 1969. július 1-től 
közvetlen közlekedési kapcsolatot kapott a 25-ös 
meghosszabbításával. Hétköznap csúcsidőben meg-
növelt kocsiszámmal a viszonylat körforgalomban 
közlekedett (mai utcanevekkel) a Székely Elek út 
– Harsányi Kálmán utca – Visonta utca – Kanizsai 
Dorottya utca útvonalon. A végállomási pihenőidőt 
továbbra is a régi helyen, tehát a Károlyi Sándor 
úton töltötték. Csúcsidőn kívül és hétvégén a régi 
útvonalon 25A jelzéssel közlekedtek a kocsik.37 A 
változtatás révén az utasforgalom 17 százalékkal 
nőtt, de a sűrítés következtében a zsúfoltság enyhült, 
az eddigi 110%-os kihasználtság helyett 100%-ra..38 
Ez az állapot alig 1 évig állt fenn, mivel 1970. szep-
tember 1-től39 beindították a 125-ös gyorsjáratot 

A már átépült Sipos Dénes (Székely Elek úti) 
végállomás 1964–1967 közötti állapotában. 
A háttérben még nincs meg az ABC áruház.
(forrás: maximilián zsuzsanna gyűjteménye)

A Kacsóh Pongrác úti ideiglenes végállomás-
épület és utasváró 1967 környékén, a háttér-

ben a huszonötös és az épülő lakótelep
(forrás: pető jános gyűjteménye)



34 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   IV. ÉVFOLYAM 3. (11) SZÁM    2018.  NOVEMBER

a Kacsóh Pongrác út (illetve ekkor éppen ide-
iglenesen a Korong utca) és a raktárak között. 
Ekkoriban főváros-szerte megszaporodtak a 
gyorsjáratok, melyeket olyan, hosszabb útvonalú 
alapviszonylatok mellett hoztak létre, ahol mind 
a távolsági, mind pedig a helyi (2-3 megállós) 
utazások száma jelentős volt. A koncepció tehát 
a két típusú utazás leválasztásán alapult, mely 
így nagyjából változatlan sűrűség mellett kisebb 
zsúfoltságot eredményezett. Esetünkben például 
a műszak után nagy tömegben érkező, többnyire 
a belsőbb kerületek felé utazó raktári munkások 
nem az alapjáratot töltötték meg, zavarva ezzel 
a helyi (például az 1971 novemberében átadott 
Rákos úti szakrendelőbe40 utazó) forgalmat. Így 
viszont az alapjárat némi ritkítása is lehetővé vált, 
sőt, a 25-25A párost visszaalakították a korábbi 
rendszer szerint, tehát az alapjárat ismét csak a 
Sipos Dénes út kereszteződéséig közlekedett 
a korábbi 25A útvonalán. A gyorsjáratra nem 
csak a gyári dolgozók miatt volt szükség, hiszen 
szombati napokon 125A jelzéssel a raktári kör-

40  Népszabadság 1970. július 10.,  8. o.
41  BKV 5. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1973. augusztus 25., 1. o.
42  Autóbusz, villamos, trolibusz viszonylatok forgalmi jellemzői. BKV Forgalomszervezési Főosztály – 1974. decemberi és 1975. de-
cemberi kiadások.
43  BKV menetrendi tájékoztatója 1975., 58. o.
44  BKV 55. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1974. november 27., 5. o.
45  Rátonyi Gábor Tamás: A XV. kerület lakótelepei - XV. kerületi blog, 2013. július 8.
46  BKV 41. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1976. szeptember 29., 6. o.

forgalom nélkül, tehát a 25-össel azonos vonalon 
is indítottak egy gyorsjáratot. A 125A-t 1973. 
február 10-től a szombatra is kiterjesztett üzemi-
dejű 125-ös váltotta fel.41

A kisföldalatti Mexikói útig történő hosszabbí-
tása 1973. december 30-án egy újabb, 1990-ig 
tartó „virágkort” hozott el a viszonylat történe-
tében, hiszen az 1966-ban elvesztett közvetlen 
kapcsolat nagy szívfájdalma volt a palotaiaknak. 
Ne feledjük el, hogy hármas metró híján a kör-
nyék közlekedési főútvonalai másként alakultak. 
A 25-ös-kisföldalatti kapcsolat még a Rákospa-
lota északi csücskéből bejáróknak is a leggyorsabb 
belvárosi kapcsolat volt, főként, hogy ezt már 
gyorsjárattal is elérhették. 1974 őszétől a 25-ös, 
majd 1975-től a 125-ös vonalán is vadonatúj 
Ikarus 260-asok közlekedtek.42 Csúcsidőben a 
két járat közös követési ideje 4-5 perc (!) volt, de 
vasárnap napközben is 7-8 percenként jártak a 
25-ös kocsijai.43 A Fő úton sem érte már meg a 
Váci vagy a Lehel úton zötykölődő villamosokra 
átszállni. 

A 70-es évek során kisebb módosítások tör-
téntek, melyek az utasszámot tovább növelték: 
1974. december 2-től44 a Rákos úti (Szent 
Korona útjánál lévő) lakótelep építése miatt az 
alap és gyorsjárat egyaránt a Szent Korona útja 
helyett a Széchenyi úton közlekedett végleges 
jelleggel. A lakótelep hét épülete 65 új lakással45 
újabb utasokat hozott a vonalnak. 1976. októ-
ber 4-től46 az autóbuszok (tehát a gyorsjárat is) 
Zuglóban már nem végig az Erzsébet királyné 
útján haladtak párhuzamosan a villamosokkal, 
hanem a Kacsóh Pongrác úti lakótelepet ellátva 

A Récsei garázsba haladó 25-ös a Thököly úton 
70-es évek első éveiben
(fotó: tildy tiBor)
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az Ungvár utca /visszafelé 
Kacsóh Pongrác út/ útvona-
lon haladtak a Rákospatak 
utcáig, és csak ott kanyarodtak 
rá az Erzsébet királyné útjára. 
1977. december 15-től47 pedig 
az alapjárat útvonalát Rákos-
palotán időszakos jelleggel 
a Gyógyszeripari Ellátó és 
Szolgáltató Vállalatig hosz-
szabbították, kiszolgálva egyúttal a közelben 
található Hulladékégető dolgozóit is.

1977-től megkezdődtek az M3-as bevezető előz-
ményének tekinthető körvasútsori felüljáró építési 
munkálatai. Az új útvonalszakasz a Tóth István 
utca – Mexikói út között húzódott 2X1 forgalmi 
sávval, a körvasútsor felett. Ennek elkészülte után 
a 25-ös gyors (új jelzését az 1977. januári nagy 
átszámozások során kapta) 1978. október 16-tól48 
ezt az utat vette igénybe, így az Erzsébet királyné 
úti szakaszt kihagyva, az új főúton és a Tóth Ist-
ván utcán keresztül érte el a Rákos utat, jelentős 
előnyt nyerve. 1983. április 19-től49, az autópálya 
bevezető szakaszának teljes átadása  után a mai 
225-ös útvonala szerint, tehát egészen a Szent-
mihályi (Felszabadulás) útig haladt. A Rákos út 
térségében élők számára ez komoly veszteség volt, 
mert a kényelmes gyorsjárati kapcsolatot egyik 
napról a másikra elvesztették. Kérésük csak 1987-
ben talált meghallgatásra, amikor is 25A jelzéssel 
szeptember 1-től50 gyorsjáratot indítottak a 25-ös 
gyors régi útvonalán, a Hubay Jenő térig. Az alap-
járat közlekedésére az autópálya építés végleges 
hatással csak a zuglói térségben volt: mivel a mai 
bevezető szakaszt először itt kezdték építeni, az 

47  BKV 53. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1977. december 7., 3. o.
48  BKV 45. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1978. október 11., 3. o.
49  BKV 25. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1983. április 13., 1. o.
50  BKV Tömegközlekedési értesítő, 1987/13., 7. o.
51  BKV 33. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1979. július 25., 7. o.
52  BKV 74. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1985. szeptember 25., 2. o.

autóbuszoknak 1979. július 30-tól51 mindkét 
irányban az Ungvár utcában kellett közlekedniük, 
a végállomást pedig körforgalomban a Róna utca 
– Erzsébet királyné útja – Mexikói út útvonalon 
közelítették meg (a gyorsjárat a Szőnyi út felől, a 
felüljáró alatt érte el). A XV. kerületi szakaszon 
csak ideiglenes, ám hosszú ideig tartó változáso-
kat hozott a bevezető építése: 1979–1982 között a 
Wesselényi utcán át, 1982-1984. június 22. között 
a Rekettyés utcán át érték el a Rákos utat, míg 
végre elkészült a Széchenyi úti felüljáró, és így 
ismét eredeti útvonalukon közlekedtek. A Kassai 
téri felüljárórendszer csak 1985. október 1-re52 
épült meg, ezen keresztül az Ungvár utcából kiha-
ladó buszok is könnyedén elérték a Szőnyi utat, 
így az alapjárat útvonala is erre módosult.

A 80-as években a gyors 25A megindításán túl 
a járatcsaládon komolyabb fejlesztés nem történt. 
Kivételként említhető a Rákospalotán kiépült 
külső ipartelep a Mélyfúró utca térségében, 
ahová a Gyógyszeripari Vállalatot ellátó alap-
járatot is elvezették, ez azonban csak időszakos 
jellegű módosítás volt. Szintén az ipari területek, a 
raktárbázis térségében történt fejlesztésként érté-
kelhető, hogy a 25-ös gyors 1987 szeptemberétől 

A 25-ös a Kacsóh Pongrác 
úton 1982 körül. A Gyógy-

szeripari Vállalatig közlekedő 
kocsik a képen látható kiegé-

szítő táblával közlekedtek
(fotó: tildy tiBor)
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a Compack Vállalat raktáráig járt53, ahol a sofőrök 
végállomási pihenőidőidejüket a Compack 
által biztosított szociális helyiségben töltötték. 
Ezidőtájt közlekedtek a legsűrűbben a kocsik a 
járatcsaládon, a közös követés csúcsidőben 2-3 
perc volt.54 

A 3-as metró újpesti szakaszának átadása 1990 
decemberében alapjában átformálta a térség 
közlekedését. A kisföldalattival való közvetlen 
kapcsolat Rákospalota külső területeinél már 
nem volt releváns. A járatcsalád három tagja 
közül a legnagyobb „hanyatlás” a 25-ös gyorsnál 
következett be: ezt a járatot korábban éppen a 
kisföldalatti gyors elérésére találták ki és az évek 
alatt úgy formálták – például az M3-as bevezetőre 
történő rátereléssel – hogy ezt a kapcsolatot csak 
a Károlyi Sándor út, Fő út térségében élők, és az 
ipartelepi dolgozók számára adja meg. Csakhogy 
e térség számára ekkortól már 3-as metró élve-
zett prioritást az azt elérő 96 gyors, 104-es, 170-es 
gyors autóbuszokkal, valamint a 12-es villamossal. 
Míg az alapjáratnál kisebb mértékű, csúcsidei 4-6 
percről 7-8 perces ritkítás történt, addig a 25-ös 
gyorson komolyabb ritkítás55 és utasvesztés tör-
tént. A változásból szerencsésen kijövő viszonylat 
az Újpest-központig meghosszabbított és sűrített, 

53  BKV Tömegközlekedési értesítő, 1987/13., 4. o.
54  BKV menetrendi tájékoztatója 1987., 58-60. o.
55  Saját honlapom a budapesti viszonylattáblákról: bkvtablak.gportal.hu  Megállótáblák 2-50 járatok menüpont
56  BKV Tömegközlekedési értesítő, 1996/3., 7. o.
57  Apró kiegészítésként megjegyezhető, hogy 2007. április 3-tól a 25-ös néhány menete külön szerződés keretében ismét érintette a 
MEDIMPEX-et (a Gyógyszeripari Ellátó Vállalat jogutódját), de ez a 2008-as paraméterkönyv bevezetésével megszűnt.
58  BKV 51. sz. szolgáltatási előírás, 2008. augusztus 29. 6. o.

végig a Rákos úton haladó gyors 
25A lett: egy mindkét végpontján 
földalatti kapcsolattal rendelkező 
viszonylat, melyet így mindkét 
irányban szívesen választanak az 
utasok. Nem véletlen, hogy nap-
jainkban közlekedő 25-ösnél is e 
vonal koncepciója él tovább.

A rendszerváltás után az ipartelep forgalma is 
csökkent, ezért 1996. március 1-től56 takarékos-
sági és kihasználatlansági okokból mind a 25-ös, 
mind pedig a gyorsjárat útvonalát a Székely Elek 
útig vágták vissza. Előbbit a 170-es gyors, utób-
bit pedig az ekkor meghosszabbított, de ritkábban 
közlekedő 70-es pótolta. A viszonylatok útvonala 
ezután a 2008-as paraméterkönyvig semmit sem 
változott!57

A 2008. szeptember 6-tól58 érvényes új paramé-
terkönyv alapjaiban változtatta meg a fővárosi 
tömegközlekedési hálózatot. Egyik nagy vív-
mánya a várost átszelő 5-ös busz, mely azóta is 
– apróbb módosításoktól eltekintve – változat-
lan formában közlekedik. Beindítása során ebbe 
a járatba integrálták a 25-ös jelentős részét: az 
Erzsébet királyné útja – Széchenyi út – Rákos út 
szakaszt ez az új járat látta el, míg a 25A gyors 
útvonalát úgy módosították, hogy a Rákos út 
helyett az Arany János utca – Eötvös utca útvo-
nalon haladjon, a megszűnő 25-öst pótolva, a 
felszabaduló jelzés révén 25-ös jelzéssel. Sajná-
latos módon a 25-ös gyorshoz egyáltalán nem 
nyúltak, csupán jelzését módosították 225-ösre. 
Bár a 25-ös külső, Károlyi Sándori úti szakaszát 
több más viszonylattal párhuzamosan a 225-ös 

A 225-ös járat napjainkban
(fotó: kemény máté)
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látja el, utasforgalma elenyésző, az autópályán 
haladó szakaszon pedig szinte üresen fut. A 
szakfórumokon már több ízben előkerült a járat 
megszüntetésének vagy újragondolásának ötlete. 
A Közlekedő Tömeg elnevezésű, közlekedésba-
rát fiatalokból álló Egyesület ennél bátrabb volt: 
a hármas metró pótlásának kapcsán egy végle-
ges jellegű javaslatcsomagot nyújtott be amely 

59  http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017_09_M3eszak_terkep.pdf (Az Egyesület térképe a tervezett változásokról. 
Megtekintve: 2018. szeptember 5.)

alapvetően átformálná Rákospalota, Újpest, és 
Zugló közlekedését. A tervezet a mostani 25-ös 
és 225-ös járatok helyett az ötöst tehermentesítő 
25E-225E járatokat vezetné be. Ezek a Blaha 
Lujza tér és Rákospalota (25E: Kossuth utcáig, 
225E: Csömöri-patakig) között közlekednének, 
a rákospalotai szakaszon a 25-ös útvonalán és a 
kisföldalatti érintésével.59

A járatcsalád történetének fontosabb eseményei:
1946. október 7. Újraindítás (25A jelzéssel) 
 Öv utca – Hubay Jenő tér
1948. február 16. Meghosszabbítás és átszámozás 25A → 25
 A Dózsa Gy. út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséig
1948. március 22. Végállomás módosítás (vasút átépítése miatt)
 A Thököly út – Hungária krt. kereszteződéséig közlekedik.
1948. július 12. Útvonal rövidítés
 A Bosnyák térig jár.
1948. augusztus 1. Útvonal hosszabbítás
 A Hősök teréig jár, Rákospalotán pedig a Károlyi Sándor út - Közvágóhíd utca keresztező-

déséig.
1949. január 10.  Rákospalotán körforgalomban közlekedik, visszafelé a Sződliget utcán.
1949. március 14. A belváros felé a Bocskai utca helyett az Eötvös utcán jár.
1958. augusztus 30. Útvonal hosszabbítás
 A Károlyi Sándor   út – Székely Elek út kereszteződéséig. Mindkét irányban az Eötvös utcán 

jár. A körvasútsor helyett a  Tóth István utcán jár.
1964. augusztus 10. Útvonal  módosítása
 A Tóth István utca helyett a   Szent Korona útján jár
1966. január 24. Útvonal rövidítése
 A Kacsóh Pongrác útig jár
1969. július 1. Útvonal hosszabbítás
 A raktárbázist is feltárja csúcsidőben. Csúcsidőn kívül jelzése 25A
1970. szeptember 1. 125 gyors és 125A gyors páros beindítása,  hosszú 25-ös megszüntetése, 25A jelzése 25 lesz
1970.  november 21. Az új Kacsóh Pongrác úti végállomás átadása
1973.  február 10. A 125A megszüntetése
1974.  december 2. Útvonal módosítása
 A 25-125-ös  Szent Korona útja helyett a  Széchenyi úton közlekedik
1976. október 4. Útvonal módosítása
 Az Ungvár utca / Kacsóh Pongrác úton közlekednek az Erzsébet királyné útja helyett
1977. január 1. 125 gyors → 25 gyors
1977. december 15. Útvonal hosszabbítás
 A 25-ös időszakos jelleggel a Gyógyszeripari Vállalatig jár
1978. október 16. A 25-ös gyors az új gyorsforgalmi úton,  az M3-as bevezető elődjén közlekedik a Tóth 

István utcáig és ott tér rá a Rákos útra.
1983. április 19. A 25-ös gyors az új M3-as bevezető szakaszon közlekedik.
1987. szeptember 1. A 25A gyorsjárat beindítása (Kacsóh Pongrác út – Hubay Jenő tér)
1990. december 15. A 25A gyorsjárat meghosszabbítása Újpest-központig.
1996. március 1. A 25-ös és a 25 gyors lerövidítése a Székely Elek út
2008. szeptember 6. A 25-ös beolvasztva az új 5-ös és 25-ös járatokba, 25A útvonala a rákospalotai szakaszon 

módosul és jelzése 25 lesz.  A 25 gyors jelzése 225.


