
Az autóbuszos tömegközlekedés kezdete Rákosmentén 

Rákosmente, beleértve Rákosligetet is, autóbuszos tömgeközlekedéssel sokáig nem 
rendelkezett. 1938-ban a Rákoshegyen működő „Kovács Mihály Autóbusz Vállalat”, amely a 
Maribuszt is üzemeltette, volt az első, rendszeresen működő autóbuszjárat. Kezdetben 
Rákoshegy Rákoskeresztúr útvonalon közlekedett, majd ez bővült ki Kőbánya végállomással. 
A vállalkozás tulajdonában négy jármű volt, és 1938-ban másfél óránként közlekedett. 1945-
ben, a háború után egy busszal kezdte meg működést, és 1950-re már újra három jármű állt az 
utazóközönség rendelkezésére. 
 

 
Forrás: Fortepan.hu 

A további fejlesztésekre egészen 1950-ig kellett várni, Nagy – Budapest megalakulásáig, 
amikor is megindult az autóbusz hálózat fejlesztése a térségben.  

 
Az alábbi táblázatban összefoglaltam azokat a viszonylatokat, amelyek Rákosmentén 
közlekedtek 1951-től napjainkig. Remélhetőleg sikerült ebben valamennyi buszjáratot 
szerepeltetnem. 
 
Rákosmentén az első Fővárosi Autóbusz Üzem által fenntartott vonal a 60 –as számot viselte. 
Ezt követően hosszú éveken keresztül a 61, 62, 67, 98 számcsaládba tartozó buszok 
jelentették a kapcsolatot a belső városrészekkel. Apróbb változást hozott a Metro átadása, 
ekkor módosult illetve új járatok indultak. 
Valójában nagy változások csak a 2010. év után történtek az autóbuszos közlekedésben. 
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200
7 46 

Újpalota, Szentmihályi út - Rákoskeresztúr, városközpont - 
Helikopter lakópark 

200
9 46 

Újpalota, Szentmihályi út - Rákoskeresztúr, városközpont - 
Helikopter lakópark 

200
8 146 

Újpalota, Szentmihályi út - Rákoskeresztúr, városközpont Cinkotai 
út – Gyöngytyúk utca – XVII. utca – Ferihegyi út útvonalon éri el a 
Rákoskeresztúr, városközpont 

200
8 146A Cinkota autóbuszgarázs - Rákoskeresztúr, városközpont 

   
 



  
 

1951 - 
1958 

60 
ZALKA MÁTÉ-TÉR – Kőrösi Csoma-út – Jászberényi-út – 
RÁKOSKERESZTÚRI Pesti-út – Ferihegyi-út v. á.  

 

     

1950 - 
1951 

61 RÁKOSLIGET – RÁKOSHEGY Újhegyi út 

1951 - 
1958 

61 RÁKOSLIGET – RÁKOSHEGY Baross utca 

1951 61A 
Kőbánya, Siemens gyár – Gyömrői út – Iglói utca – Összekötő út – 
Baross utca – Szabadság utca – Ferihegyi út – Kossuth Lajos utca – 
Rákosliget, Kossuth Lajos utca (Mai Ferihegyi út elejéig) 

61 
Gyömrői út – Iglói utca – Összekötő út – Baross utca – Szabadság 
utca – Ferihegyi út – Kossuth Lajos utca – Rákosliget, Kossuth Lajos 
utca  1958 

61A Zalka Máté tér - Rákoscsaba körforgalom 

1958 61 Rákoskeresztúr - Rákoscsaba körforgalom 

1970 61Y Örs vezér tere - Rákoscsaba ? 

1975 61B Örs vezér tere - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 

1974 161E Örs vezér tere - Rákoskeresztúr elágazás 

1975 61A Örs vezér tere - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 

1977 - 
2006 

61E (161E 
új száma) 

Rákoskeresztúr, városközponttól a Pesti út – Zrínyi utca – Péceli út – 
Csabai út körforgalom ellenkező irányban 

1977 161 Örs vezér tere - Kis utca 

1980 61 Örs vezér tere - Kis utca 

2004 - 
2005 

61E Blaha Lujza tér és Rákoskeresztúr, városközpont  

2004 - 
2005 

161E Blaha Lujza tér és Rákoskeresztúr, városközpont  

261E Örs vezér tere - Rákoskeresztúr városközpont 

161A Örs vezér tere - Rákoskeresztúr, Kis utcai lakótelep 2008 

161 Örs vezér tere - Péceli út Rákoscsaba 



 
   

1951 62 
ZALKA MÁTÉ-TÉR – Jászberényi-út – RÁKOSCSABA-
RÁKOSKERT  

  62 
Kőbánya, Zalka Máté tér – Kőrösi Csoma út – Jászberényi út – 
Külső Jászberényi út – Rákoskeresztúr – Rákoskert – Rákoscsaba  

1958 62 Zalka Máté tér - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 

162 Zalka Máté tér - Rákoskeresztúr, Malom utca  
1959 

62/A Zalka Máté tér - Rákoskert körforgalom 

1965 62 Rákoskeresztúr - Rákoskert körforgalom 

1970 -
1977 

62Y Zalka Máté tér - 525. tér 

1972 62B Rákoskeresztúr - Rákoskert körforgalom 

1975 62B  Kőbánya Zalka Máté tér - Rákoskert? 

1972 62Y Kőbánya Zalka Máté tér - 525. tér ? 

1975 62Y  Örs vezér tere - Rákoskert 

1972 62  Örs vezér tere - Rákoskert 

1977 
 162 (62Y új 
jelzése) 

 Örs vezér tere - Rákoskert 

1977 
 62 (162-es 
új száma) 

Zalka Máté tér - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 

1977 62 Zalka Máté tér - Rákoskeresztúr, városközpont 

1977 - 
1995  

62 Zalka Máté tér - Rákoskeresztúr, városközpont 

1977 162 
Rákoskeresztúr, városközponttól a Pesti út – Zrínyi utca – Péceli 
út – Csabai út körforgalom 

2008 162 Kőbánya alsó vasútállomás - Maglód Auchan 

2008 162A Kőbánya alsó vasútállomás - Rákoskeresztúr városközpont 



2009 262 Kőbánya alsó vasútállomás - Rákoskert Erzsébet körút 

   

 

1958 67 
Baross tér – Kerepesi út – Keresztúri út – Külső Jászberényi út – 
Ferihegyi út  

1970 ? 67 Örs vezér tere - Rákoskeresztúr Aranylúd utca 

   
 

 
   

1965 68 Kispest Hunyadi utca - Városszéli sorompó 
1980 68 Kispest Vörös október utca – Akadémia - újtelep 525.tér 

  68 Kispest Vas Gereben utca - Akadémia - újtelep 525.tér 
1977 168 Kőbánya városközponttól – Akadémia - újtelep 525. tér 
2008 168 Kőbánya alsó vasútállomás - Akadémia - újtelep 525. tér 
2008 168 Örs vezér tere - Akadémia - újtelep 525. tér 
2008 168 Örs vezér tere - Rákoshegy Ferihegyi út 
2008 168E Örs vezér tere - Rákoshegy Ferihegyi út 

   
 

 
   

1959 69 Rákoscsaba, MÁV-állomás és Pécel, Tanácsház  
197? 69 Rákoskeresztúr Ferihegyi út - Pécel, Tanácsház  
1977 69 Rákoskeresztúr Ferihegyi út - Pécel Kun József utca 
1977 69A Rákoskeresztúr Ferihegyi út - Rákoscsaba Színes utca 
2008 169E Pécel Kun József utca - Örs vezér tere 

   
 

 
   

1970 - 
1975 

76 
Örs vezér tere - Rákosliget körforgalom Ananász utca majd 
Micsurin utca (Cinkotán keresztül)  

  176 Örs vezér tere - Rákosliget körforgalom (Cinkotán keresztül) 
1980 - 
2006 

76 Örs vezér tere - Rákoscsaba 

  176E 
Örs vezér tere Rákoscsaba - Tóalmás utca (Pesti úton 
közlekedett) 

  276E Örs vezér tere - Rákoscsaba Naplás út 

   
 



 
   

1968 L Rákosliget - Gyömrői út ? 
  80 Újhegyi út - Cinkotai út 

1980 - 
1995 ? 

80 Rákosliget Gyöngytyúk utca-Rákoskeresztúr 

1975 80 Rákoskeresztúr - Újhegyi út 
1990 - 
1995 

80 Rákoskeresztúr - Kőbánya-Kispest MÁV állomás 

1995 - 
2006? 

80 Rákoskeresztúr - Pestszentlőrinc Szarvas Csárda tér 

  180 Rákosliget körforgalom 
  180A Cinkota autóbuszgarázs - Rákoskeresztúr, városközpont 
   

 
? - 1977 92Y Rákoskeresztúr - Rákosszentmihály 
1977 - 
2008 

192 (92Y új 
száma ) 

Rákoskeresztúr - Rákosszentmihály 

   
 

 
2014 195 Puskás Ferenc Stadion - Rákoskeresztúr, városközpont 

   

 
1980 97 Rákoskeresztur - Rákoskert Sáránd utca (Két irányból) 
1972 97Y  Rákoskeresztúr - Rákosvölgye MGTSZ 

1977 
 197 (97Y új 
száma) 

Rákoskeresztúr - Rákosvölgye MGTSZ 

2008 97E Örs vezér tere - Rákoskert Sárándi út 

2010 197 
Rákoskert vasútállomás vá. - Kísérő utca - Rákoskert sugárút - 
Sáránd utca - Pesti út - Zrínyi utca - Rákoskert sugárút - Kísérő 
utca - Rákoskert vasútállomás vá. 

1995 - 
2006 

297 Rákoskeresztúr-Rákoskert Zrínyi utca 

2014 297 Rákoscsaba-Újtelep vasútállomás - Nyeremény utca 
   

 
1965? 98 Rákoskeresztúr elágazás - Rákosliget (temető) 
1971 98 Rákoskeresztúr - Szarvascsárda tér 
1971 98A Rákoshegy MÁV állomás - Gyömrői út 
1971 98Y Rákoskeresztúr elágazás - Rákosliget Micsurin út  



1977 
 198 (98Y új 
száma) 

Rákoskeresztúr elágazás - Rákoscsaba Újtelep  

1980 98 Rákoshegy vasútállomás – Kőbánya-Kispest Metro állomás  
1996 98 Rákoskeresztúr városközpont - Kőbánya Kispest 
2009 98 Kőbánya-Kispest - Rákoscsaba vasútállomás 
2009 198 Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca - Dél-pesti autóbuszgarázs 
2014 298 Rákoscsaba vasútállomás - Zimonyi utca 

 
2008 201E Kőbánya-Kispest és Rákoscsaba között. 
2008 202E Kőbánya-Kispest és a XVII. kerületi Kucorgó tér 

1998 - 
2008 

Rákoskert - 
Busz 

Örs vezér tere - Rákoskert 

1998 - 
2008 

Keresztúr - 
Busz 

Kőbánya-Kispest és Rákoskeresztúr városközpont  

 

Az összefoglalás végén álljon itt egy 1958-ból származó újságcikk.  

 
Forrás: Internet Szerintem az élet blog 

 



 
1950. január 1. Rákosliget jogilag is Budapest része lett. Nem kellett túl sokat várakozni a 
buszközlekedés beindítására, hiszen alig egy hónap elteltével 1950 februárjában megindította 
az FAÜ Fővárosi Autóbusz Üzem új járatait az új városrészek felé.  
 

 
 

Átszállójegy a 60-as évekből. 1,50 (Ft) a menetjegy ára! 

      
Vonaljegy 1967-ig  Szakaszjegy  Korabeli bérlet fémtokos   
Forrás: vatera.hu 
 
1973-ban a főváros tömegközlekedése egészének üzemeltetését a BKV vette át, a metróüzem 
is beolvadt. 

Rákosligeten közlekedő autóbusz-viszonylatok 
 
A 61-es viszonylat mint kezdet 
 
Rákosliget is az 50-es évek elején kapta meg első autóbusz vonalát, a 61 jelűt, amely 
Rákoshegy és Rákosliget között közlekedett. Rákosligeten a végállomása a temető mellett, a 
mai Ananász utca kezdeténél található kis kiteresedés volt. Itt helyeztek el egy őrbódét, 
amelyben a buszok megfordulását segítő személyzet tartózkodott. (A tolatásban segédkeztek.) 
Nem túl sokáig közlekedett ezen a számon a busz, mivel hamarosan számcsere következett.  
A Rákoskeresztúron át Rákoskert és Rákoscsaba irányába közlekedő 62-es járat egyre 
nagyobb igénybevétele indokolttá tette, hogy kétirányú körforgalomban közlekedjen, ezért 
Rákoscsaba-Rákoskert iránynak a 61-es jelzést adták, az addigi 61-est pedig 98-as 
számjelzéssel látták el. Ez egy Rákoskeresztúron vonalközi végállomással rendelkező járat 



volt Rákosliget és Rákoshegy között, melyet később a Gyömrői útig (Erdész u.), majd az 
Üllői útig (Szarvascsárda) meghosszabbítottak.  
 
A 98, 98Y és a  198 – as járat 
 
Az 1960-as évek első harmadában indult meg az azóta is közlekedő 98 jelű viszonylat. A járat 
megszervezésekor az IKARUSZ 60 típusú autóbusza jöhetett szóba.  
Mivel a hatvanas évek elején leaszfaltozták az Ananász utcát, az akkori Micsurin utcát és a 
Diadal utcát a XVIII. utcával együtt, lehetővé vált, hogy körforgalomba járjanak a buszok 
Rákosligeten Rákoscsaba-Újtelep bevonásával. Volt időszak, amikor a Rákoskeresztúr 
Elágazás végállomáson két fajta jelzőlámpa is indította Rákosliget felé a 98-as buszokat. Az 
egyik az Ananász utca felé vette az irányt, míg a másik ezzel ellenkezőleg a Diadal utca felöl 
került. Ennek megfelelően gyulladt ki az A vagy D jelű lámpa. Mindezt felváltva tették. 
 

 
Ikarusz 60 Rákosligeten a III. utca sarkánál 1962. 

 
A korábban említett vonalközi végállomás feloldása történt meg a vonal szétválasztásával, 
amikor a Rákoskeresztúrról északra közlekedő rész a 98Y jelzést kapta, a másik rész maradt 
98-as.  
Az autóbusz-viszonylatok 1977. január 1-jétől érvényes új számozásakor arra törekedtek, 
hogy a korábbi állapotokhoz képest minél kevesebb számváltozás legyen. Először az 
expressz- és a gyorsjáratok jelzését változtatták meg. Az új rendszerben ezeket az 
alapviszonylattal azonos, de négyszögletes keretbe foglalt, fehér alapon píros számmal látták 
el, az expressz járatok jelzésére pedig az eredeti viszonylatszám után álló E betű szolgált. 
Ezek a buszok a két végállomás között általában nem álltak meg. Az összes többi járatot fehér 
alapon fekete számokkal jelezték. Így az alapviszonylatok jelölése 100 felett is 
folytatódhatott. A betétviszonylatok jelzésére továbbra is megmaradt a kiegészítő A és B 
betűjelölés, megszűnt az Y jelzés, helyette az ilyen viszonylatokat 101-200 közötti számmal 
jelölték. Az átszámozást úgy végezték, hogy lehetőleg logikai kapcsolat legyen a régi és az új 
jelzés között (a 98Y új jelzése 198 lett). Az új számozási rendszerben ugyancsak új jelzést 
kaptak azok az A és B, valamint a C jelzéssel jelölt betétviszonylatok, amelyek útvonala eltért 
az alapviszonylatétól.   
Forrás: http://vonalhalozat.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=480956 
 



Az L jelű, a 80-as viszonylat és a 192-es járatok 
 
A forgalom fokozatos növekedése miatt, na meg az akkor még üzemelő Vegyiművek 
dolgozóinak szállítását is meg kellett oldani ezért Rákoskeresztúr felől újabb viszonylattal 
lehetett elérni Rákosligetet.  

 
Ikarusz 620 

1968-ban L jelű járat kezdte meg közlekedését a Ligetsoron, melynek feladata volt a már 
korábban említett gyár dolgozóinak a szállítása is. A 60-as évek elején elég sok betűjelzéses 
járatot indítottak be, melyek csak bizonyos időszakokban közlekedtek. Ilyen 
volt az L is, mely a Vegyiműveken kívül a Gyömrői úti gyárakhoz szállította a dolgozókat 
Rákosliget-, Rákoskeresztúr-, Rákoshegyről. Pár évvel később a betűjelzéses 
járatok egy része számjelzést kapott.  A 80 - 84 közötti számokat ilyeneknek adták ki. 
A későbbiekben a 80-as körforgalmú részével szembe irányban a Rákosszentmihályról jövő 
92Y közlekedett. A jelzésváltozásoknál ebből lett aztán a 192-es. 

 
Vonalhálózati térkép 1970 előttről, az L jelű járat útvonalával Rákosligeten 

 
 
 



 
Vonalhálózati térkép. A 192-es és 80-as járatok Rákosligeten 

 

 
Vonalhálózati térkép. A 76-os útvonala Rákosligeten. 

 

 
 

 
Viszonylatok 1988-ból. 



 
Vonalhálózati térkép 2010-ből 
 

 
Forrás: http://www.alterbmv.hu/images/terkepek/bkv_nappali.jpg 
 

 
Éjszakai járatok Rákosligeten 2010. júniusi állapot. 

Forrás: http://www.alterbmv.hu/images/terkepek/bkv_ejszakai.jpg 
 
 
A 76-os járat (76,176,176E, 276E) 
 
1970. április 4-én átadásra került a Metro első szakasza az Örs vezér tér és Deák tér között. Ez 
hatással volt egész Kelet-Pest tömegközlekedésére is, hiszen újra kellett szervezni, most már a 
Metro meglétének tükrében a régió tömegközlekedését. Úgynevezett ráhordó járatok indítása 
vált szükségessé. Ilyen jelleggel indult a 76-os autóbusz is melyek a Kerepesi út, Veres Péter 
út, Simongát utca, Cinkotai kiserdő melletti úton érték el Rákosligetet, ami ebben az időben 
még csak ezen az egy úton volt megközelíthető, mivel még hiányzott, nem épült meg a 
Bökényföldi út. Ez után tette meg 8-asra hasonlító körét a busz Rákosligeten. Névleges 
végállomása a Diadal út volt. Azért csak névleges, mivel valójában körforgalmat bonyolított 
le a járat, tehát nem időzött a végállomáson gyakorlatilag semmit. A fekete alapjárat mellett 
szükségessé vált a piros 176 jelzésű járat indítása is, amely csak a csúcsidőben közlekedett. 
1977- ben a BKV átszámozta ezt a viszonylatot, ekkor kapta a 76  jelzést.  
2008-ban  a 76-os száma is megváltozott, – jóval előbb a többi átszámozásánál, először 
szintén csak próbaképpen – a vonal új jelzése 276E lett. 

http://www.alterbmv.hu/images/terkepek/bkv_nappali.jpg
http://www.alterbmv.hu/images/terkepek/bkv_ejszakai.jpg


 
Időközben a Keresztúri út Pesti út Cinkotai út útvonalon gyorsjáratot indítottak 176 jelzéssel, 
amit hamarosan a 176E jelzés váltott és visszakerült az alapjárat útvonalára, azaz a Kerepesi 
út felől érte el az Örs vezér téri végállomását. Másik végállomása Rákoscsaba Tóalmás utca. 
 
A viszonylaton közleked(ett)ő busztípusok 
 
A járaton alapvetően az Ikarusz 260 –as buszra tervezték. Ugyan többször is felmerült a 
csuklós változat indításának lehetősége, de a megállók rövidsége Rákosligeten ennek útját 
állta egészen napjainkig. 2010-től már csuklós autóbuszok is megjelentek a vonalon. 
 
 

  
Forrás: http://static.fotoalbum.hu/picturezoom/2010/04-

12/peti1995/6515115_96a4e0b950472d8820ecf479c762b9e5_xl_200638.jpg 
 
A mozgássérültek utazását megkönnyítendő a BKV néhány alacsonypadlós busz beállításával 
gondolta megoldani a problémát. Így kerültek a vonalra a 412-es Ikaruszok. 
 

 

 
IKARUSZ 260 és 415 

 

 
Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy 1979-től próbaképpen a vonalon üzemelt az 
Ikarusz 190 típusjelű busza is. Itt próbálták ki ugyanis a német szabványok szerint a városi 
tömegközlekedés igényei szerint megtervezett és felépített buszt. Sajnos a BKV-nak nem 
kellett, helyette Hamburg városa rendelt nagyobb tételt. 1981- 82-ben a BKV visszaadta az 

http://static.fotoalbum.hu/picturezoom/2010/04-12/peti1995/6515115_96a4e0b950472d8820ecf479c762b9e5_xl_200638.jpg
http://static.fotoalbum.hu/picturezoom/2010/04-12/peti1995/6515115_96a4e0b950472d8820ecf479c762b9e5_xl_200638.jpg


IKARUSZ-nak a járművet. A következőkben vessünk néhány pillantást a fennmaradt korabeli 
fotókra, melyeken sikerült ezt a buszritkaságot megörökíteni. 

 
 
 
 
 

 
Forrás: http://iho.hu/hir/voev-szabvanyu-ikarus-
autobuszok 
 
A busztároló a jelenlegi ÁRKÁD területén 
volt. A háttérben látszó házak segítségével 
ma is elég pontosan behatárolható helyen. 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
A 76-os viszonylat régi, Örs vezér terei végállomása a mai ÁRKÁD bevásárló központ 
helyén. A kép jobb oldalán a 13-as villamos hurok vágánya is sejthető. 

http://iho.hu/hir/voev-szabvanyu-ikarus-autobuszok
http://iho.hu/hir/voev-szabvanyu-ikarus-autobuszok


 Az egyetlen színes fénykép a buszról, 
melyen 130-as jelzéssel látták el. 

Forrás: http://vonalhalozat.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1110094 
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http://vonalhalozat.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1110094


A 180-as viszonylat 
 

Valamikor 2000 táján megszüntették a 76-os járat 
úgynevezett „2-es forgalmiját”, ami addig a délelőtti 
szolgálati járatot biztosította a garázs és 
Rákoskeresztúr városközpont között. Helyette 
létrehoztak egy új, 180-as jelzéssel közlekedő 
járatot. Ennek a viszonylatnak az érdekessége az 
volt, hogy a Cinkotai úton feljött a garázsig, de 
visszafelé a Gyöngytyúk utca-Ferihegyi út útvonalon 
közlekedett a rákoskeresztúri végállomás felé. 
Ráadásul kénytelen volt utasokkal behajtani a garázs 
területére is, mivel csak ott volt helye a 
megforduláshoz. A vezetőnek a kapun belül 

természetesen tilos volt ajtót nyitnia, ezért csak a sorompó előtti ideiglenes megállóban, vagy 
kihajtás után a 76-os megállójában szállhattak le illetve fel az utasok. A 180-as nem volt 
hosszú életű. 
Forrás: http://magazin.255.hu/2009/02/hetvegi-ikarus-uj-konyv-uj-felfedezesek_20.html 

A 46- 146 – 146A járat 

utóbusz áthalad 
Rákosliget központján.  

Tarack utca, XVII. utca, Hősök tere, Rákosliget vasútállomás, 
árosközpont (Ferihegyi út). 

 

 

Ez a buszjárat csak áthalad Rákosliget 
területén. Alapvető feladata 
Rákospalota és Rákoskeresztúr 
összekötése. A 46-os jelzésű busz a 
Cinkotai út - Gyöngytyúk utca - XVII. 
utca - Ferihegyi út megállók 
tekintetében érintik Rákosliget szélét 
illetve a 146-os jelzésű a

A 146A útvonala járatról mondható el 
talán a leginkább, hogy útvonalának a 
legnagyobb részét Rákosligeten teszi 
meg., hiszen csak egy megálló esik 
Rákoskeresztúr területére: Cinkotai 

autóbuszgarázs , Vidor utca, 
V
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