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 AZ ELSŐ MAGYAR BUSZOK BUDAPEST ÚTJAIN

 A Kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Gyár autóbusza akár sikertörténet is lehetett volna.

E
 

  l lehet képzelni milyen  
 feltűnést keltett a főváros  
 útjain az első autóbusz, ha az  
 első automobilt ekkora érdek- 

lődés övezte. Az igazság azonban az, hogy 
1900-ban, amikor az első autóbusz forgalomba 
állt a pesti belváros és a köztemető között, ak-
kor mindössze néhány napig közlekedett. Mára 
már a feledés homályába veszett az a busz és 

ténylegesen csak 10 évvel később kezdődött 
mozgolódás az autóbuszok tömeges meg-
jelenésére vonatkozóan a székesfővárosban. 
Addig leginkább a személyszállító autók és 
a tehergépkocsik szaporodtak el Budapest 
útjain. Így az 1832 óta használatban lévő 
lóvontatású omnibuszok is kaphattak egy kis 
haladékot az idő fogaskerekétől, hogy aztán 
végleg átvegye helyüket a korszerű, úgyneve-

zett „motoromnibusz”. Igaz, a pontos összkép-              
hez hozzá tartozik, hogy kisebb próbálkozások 
voltak. 1909-ben a Phönix Automobil Rt. a 
mai Szabadság-hegy és János-hegy között 
idényjáratot indított. Ez a viszonylat az 
Erzsébet-kilátó 1910-es megnyitásával még 
népszerűbb lett. Emellett a Budapesti Helyi 
Érdekű Vasút (BHÉV) törzshálózatához kap- 
csolódóan Soroksárról Alsónémedi irányába is 

1895-ben új fejezet nyílt a magyar közlekedés történetében, amikor megjelent Budapest 
utcáin az első magyar automobil. A Benz gyártmányú, négykerekű, tömör abroncsos, hátrafelé 
néző vendégszékkel szerelt autót Hatschek Béla műszerész hozta be külföldről. Ő talán még 

nem is tudta akkor, hogy történelmet írt. Mivel ez volt az első magyarországi automobil, ezért 
a jármű meglehetősen nagy feltűnést keltett a pesti utcákon. Mindenki megbámulta, amerre 

csak haladt vele tulajdonosa. Néha olyan gyorsan ment vele, hogy még a kettős lovas fogatokat 
is lehagyta. 
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közlekedett autóbusz. Egyes szállodák pedig  
a vendégeiket buszokkal szállították a vasút- és 
hajóállomásokhoz, bár ezek a kezdeményezé-
sek inkább egyedi jellegűek voltak. 

Kis pesti buszmizéria 
A lovak által húzott omnibuszokat 1910-re Eu-
rópa-szerte háttérbe szorították a korszerű belső 
égésű, vagy elektromotorral szerelt autóbuszok. 
A Székesfővárosi Közlekedési Vállalat Rt. (SZKV) 
azonban sokáig nem volt érdekelt abban, hogy 
az olcsó, lovas omnibuszokat drága, akkor még 
viszonylag fiatalnak számító konstrukciókra cserél-
je le. 1912-ben azonban szintet lépett a fővárosi 
közlekedés: Budapest Tanácsa 500 darab autótaxi 
üzemeltetésére adott ki iparűzési engedélyt, 
amelyből 200 darab a MARTA Magyar Automobil 
Rt.-t illette meg. Az autotaxik lüktetővé tették a bu-

dapesti közlekedést, ezért szükség volt arra, hogy 
a rendőrség felállítsa az első közlekedési csoportot. 
Ekkortájt fogalmazódott meg végre a gondolat  
a döntéshozókban, hogy a modern gépjárműve- 
ket lehetőleg minél nagyobb arányban a köz szol-

gálatába kell állítani. 1913 júniusában már meg  
is jelent egy fővárosi előterjesztés az autóbusz- 
közlekedés beindítására. Eszerint akkor az angol 

Dewonshire et Comp részvénytársaságot alakított 
volna Budapesti Általános Omnibusz Rt. néven 
300 ezer korona alaptőkével, amelyet három 
hónap alatt hétmillió koronára emelt volna fel.  
A cég egyúttal megvásárolta volna az omnibu-

szokat üzemeltető SZKV-t 1,93 millió koronáért 
és 1914-től kezdődően a lóüzemet fokozatosan 
akarták átalakítani gépüzeműre. Az új társaság  

 A Kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Gyár autóbusza kicsivel több, mint egy hónapot volt forgalomban Budapesten. Orrán hatalmas,  
 háromágú Benz-csillag díszelgett, ami utal a felhasznált gépészet eredetére.

Az első autóbusz csupán néhány napig járt Pest útjain,  
majd azt követően tíz évet kellett várni arra, hogy meginduljon  

az autóbuszos tömegközlekedés.
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17 darab, emeletes, 34 üléses Daimler buszt 
vásárolt volna. A tervek szerint a koncesszió  
35 évig, tehát 1948 végéig lett volna érvényben, 
de a főváros 1925-től egyéves felmondási  
határidővel megválthatta volna a társaságot.  
Az elképzelésekben 12 viszonylat indítása szere-
pelt, kísérletképpen éjszakai járatokkal együtt. 
 A korabeli sajtó akkor nagyon optimistán úgy 
gondolkozott, hogy már az 1913. június 25-i 
ülésen elfogadhatják az előterjesztést. Ez nem 
így lett. Beindult ugyanis a saját üzemeltetés 
vs. bérüzemeltetés vita fővárosi politikában, 
amelynek során a legkeményebb panama vádak is 
elhangzottak mindkét oldal képviselőivel kapcso-
latban. 1913 végén végül a Fővárosi Közgyűlés úgy 
döntött, hogy megszünteti a lófogatú közlekedést 
és áttér a motoros üzemre. Ennek érdekében 
nemzetközi pályázatot írtak ki 80 darab autóbusz 
beszerzésére. 1914. január elsején Budapest 
felmondta az SZKV-vel érvényben lévő szerződé- 
sét, azonban a társaságnak 1915. január elsejéig 
kizárólagos joga volt omnibuszokat közlekedtet-
nie Budapesten, így a vállalat bizonyos értelemben 
megkerülhetetlenné vált. Az SZKV gyorsan lépett 
és már 1914 februárjában előállt egy olyan ajánlat-
tal, miszerint egy angol befektetővel közösen 10 új 
motoromnibuszt helyeztek volna forgalomba leg-
inkább a budai kerületekben egy hónapon belül, 
Budapest azonban végül nem fogadta el ezt az 
ajánlatot. Menet közben az aradi MARTA Magyar 

Automobil Rt. is bejelentkezett az SZKV Rt.-ért, 
viszont született olyan elképelés is, hogy inkább    
a főváros vegye meg az omnibuszos társaságot.  
A székesfőváros azonban annak ellenére nem siet-
te el a dolgot, hogy a budai kerületek egyenesen 
sürgették a korszerű autóbuszokat. 

 1914 júniusában az összes pályázatot ismer-
tették (egészen addig csak a sajtón keresztül 
csepegtették a közvéleménynek az induló cégeket  
és a lehetséges kondíciókat). Ebből kiderült,  
a Fővárosi Tanács felhívására 5 magyar, 3 angol, 
3 francia, 2 osztrák és egy svájci cég jelentkezett. 

 Az első két budapesti busz emlékbélyege. A MARTA buszok később érkeztek a fővárosba.

 A MARTA buszok Aradon készültek, a trianoni döntés értelmében a gyár Romániához   
 került. A képen egy Aradon közlekedő emeletes változat látható. 
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Az ajánlattevők között volt a MARTA, az aradi 
Weitzer-féle Vagongyár Karosszéria, a Kistarcsai 
Vasútfelszerelési Gyár, valamint a Magyar Általá-
nos Gépgyár Rt. Az üzemvitel lebonyolítására is 
számos ajánlat érkezett, köztük a korábban emlí-
tett Budapesti Általános Omnibusz Rt-től is. 

Aradon buszgyártás épül ki
Mivel a MARTA Magyar Automobil Rt. az autotaxik 
miatt érdekelt volt a budapesti közlekedésben, 
ezért még abban az évben egyezséget kötött  
a brit Daimlerrel („Daimler Company Limited”) 
arról, hogy az összes gyártási szabadalmait és 
eljárásait átengedi a magyar vállalatnak. A MARTA 
cég emellett úgy határozott, hogy amúgy is 
kitűnően felszerelt gyárát több százezer koronás 
befektetéssel kibővíti, és ezentúl kizárólag sze-
leptelen Knight-motorral szerelt Daimler gépeket 
fog gyártani. A megállapodás részeként az első 
licencelt autotaxik már 1914 őszén forgalomba is 
állhattak Budapesten. Nagy lépés volt mindez az 
1909-ben alapított cégtől, amely nagy hangsúlyt 
fektetett a buszgyártásra is. Így történhetett meg, 

 A főváros 4 darab Ganz Büssing gyártmányú busz beszerzése mellett döntött. 

 A MARTA buszok korai elődje: egy időben az angol Westinghouse emeletes buszait  
 gyártotta az aradi cég.
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hogy Aradon hamarabb jártak MARTA buszok, 
mint Budapesten. Hiába ismertették ugyanis 1914 
júniusában a beérkezett ajánlatokat, az eredmény- 
hirdetésre még az év végéig várni kellett volna, 
mivel addig az SZKV Rt. szolgáltatott Budapesten 
lóvontatású omnibuszokkal. 
 Az I. világháború azonban 1914. június 28-án 
kitört, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia hadat 

üzent Szerbiának. A pályázat eredményhirdetése 
pedig elmaradt a kedvezőtlen körülmények miatt. 
A főváros vezetői az autóbusz-közlekedés 
szükségességét továbbra sem vitatták, azonban 
a háború miatt módosítani kellett annak ütem-
tervén. Emiatt az 1915. február 16-i határozat már 
csak néhány autóbusz beszerzését irányozta elő. 
Úgy döntöttek, hogy különféle ismert típusokat 

próbálnak ki, hogy később egy bevált modellel 
építhessék ki a budapesti autóbusz-hálózatot. 
1915. március 1-jén, vasárnap reggel 7 órakor 
indult el egy elektromos Austro-Daimler gyártmá-
nyú emeletes busz, valamint egy benzinmotoros, 
a Kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Gyár által 
épített egyszintes autóbusz a budapesti Andrássy 
úton. 1915. április 3-tól az utasokat viszont csak az 

Austro-Daimler gyártmányú busz szállította, mivel 
a kistarcsai üzemképtelenné vált. 1915  
nyarán a főváros újabb próbakocsikat rendelt  
darabonként 32 ezer koronáért, amelyek  
a két aradi gyár (MARTA és Weitzer) kooperáció- 
jában készültek el. Előbbi az alvázat, utóbbi  
pedig a karosszériát fejlesztette a buszokhoz.  
A második hullámos kocsikból összesen két ben-

zinmotoros, emeletes busz érkezett XX-3 és XX-4 
rendszámmal. A rugós vaskerekekkel szerelt autó-
buszok 1915. augusztus 20-án álltak forgalomba.  
A budapesti autóbusz-közlekedés első évében 
tehát kizárólag MARTA buszok szállíthatták az 
utasokat fejenként 14 filléres jegyáron. 
 1916-ban nagyobb bevásárlást tartott  
a főváros buszokból, azonban el kellett  
tekinteniük a MARTA buszok beszerzésétől, 
mert időközben a céget megvásárolta  
a német Benz, amely alapvetően teherau-
tógyártásra rendezte be a gyárat. Buda- 
pesten ezért 4 darab Benz-Gaggenau, va-
la-mint 4 darab Ganz Büssing gyártmányú 
autóbusz állhatott forgalomba, egyenként  
28 ezer koronáért. A gumihiány miatt azonban 
egy darabig nem tudta őket üzembe helyezni.  
 A MARTA busz tehát sikertörténet lehetett 
volna a főváros számára, azonban a gyár  
a trianoni döntéssel Romániához került,  
majd az ottani Astra gyárral egyesítették.  
A MARTA nem gyártott több buszt  
a háború lezárását követően, ugyanis  
átállt repülőgépmotorok össze-
szerelésére. 

 Az aradi buszgyár emeletes autóbusza korabeli képeslapon. 

A MARTA busz sikertörténet lehetett volna a hazai buszgyártás 
és a fővárosi tömegközlekedés számára, azonban a történelem 
közbeszólt.
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IKARUSOK A NAGYVILÁGBAN
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 Ikarus 260 a budapesti autóbuszállomáson.
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 SZÍNRE LÉP A ROUTEMASTEREK ŐSE 

 Az AEC, vagy LGOC B-Type még nagy, lovasszekerekre emlékeztető vezetőfülkével rendelkezett.

B
 

  ár a ló már eltűnt a „mo- 
 toros omnibuszok” elől, ettől  
 függetlenül megjelenésük  
 még mindig a lovas szeke-

rekre hasonlított. Az első világháború után 
azonban az Associated Equipment Company 
(AEC) elkészítette a londoni Routemasterek 
ősét, a K-Type-ot, amely szakított a korábbi 
lovasszekeres hagyománnyal.  

 Mielőtt fény derülne arra, hogyan történt 
mindez, érdemes néhány szót ejteni a cég 
születéséről. A vállalat elődjét a London Ge-
neral Omnibus Company-t (LGOC) 1895-ben 
alapították, nevéből adódóan még eredetileg 
lóvontatású omnibuszok üzemeltetésére.  
A cég egy éven belül jelentős üzemeltetővé 
nőtte ki magát, ugyanis az Egyesült Királyság 
fővárosában 800 omnibuszból 600 darab volt 

az ő kezükben. Ez a potenciál lehetővé tette, 
hogy rohamléptékben fejlesszenek, így 1902-
ben már géphajtású omnibuszokat kezdtek 
el használni, 1909-ben pedig bemutatták 
első saját fejlesztésű emeletes buszukat, az 
X-Type-ot, amelyből összesen 60 darab készült. 
Utódja a B-Type lett, amelyből az első példány 
1911-ben állt forgalomba. Egy évvel később  
a cég a London Underground tulajdonába 

Az első világháborúban a gyárak többsége ráállt a szükséggazdálkodásra, vagyis  
a nemzeti hadseregek eszközigényeinek kielégítésére. Mindez valamennyire visszavetette  
a századfordulón ébredező nemzetközi autóbuszgyártást, amiben Anglia vezető szerepet  

töltött be, hiszen már 1899-ben megjelent náluk az első benzinmotoros autóbusz.  
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 A londoni Routemasterek őse, amely 100 éves kora ellenére rendkívül jó állapotnak örvend.

került, ahol Associated Equipment Company- 
ként született újjá (AEC). Ez az akvizíció jót 
tett a B-Type-nak is, ugyanis 1913-ra már 2500 
darab közlekedett belőle. A növekvő utasfor-
galom és a nagyobb igényvétel miatt azonban 
Londonnak tágasabb buszokra volt szüksége. 
 Bár 1914-re már a tervezőasztalon megszüle-
tett a B-Type utódjának, a K-Type-nak az alvá- 
za, mégis az I. világháború kitörése némileg 
megváltoztatta a prioritásokat, ezért fej-
lesztését felfüggesztették. Az alváz végül csak 
1919-ben készülhetett el 30 lóerős, 4,4 literes 
négyhengeres motorral és háromfokozatú 
sebességváltóval (később áttértek a négyfoko-
zatú sebességváltókra). Az első kísérleti jármű 
(K1) 1919 augusztusában állt forgalomba és 
nemsokára két további tesztpéldány követte 
a sorban. A vállalat újdonsága AEC K-Type 301 
néven mutatkozott be a nagyközönségnek.  
A korábbi példányokhoz képest fontos előre-
lépést jelentett, hogy a vezetőülés a motor 
mellé került, ami jó hatással volt a jármű utas  Az AEC K-Type emeletes buszok egy időben General néven kerültek forgalomba.

11

Nevezetes autóbuszok



befogadóképességre. A buszvezetőknek ettől 
függetlenül mégsem kellett teljesen a szabad 
ég alatt utazniuk, ugyanis a sofőrök felett volt 
egy kis tető, így védve voltak valamennyire az 
esővel szemben. Az elődökhöz képest a tömör 
abroncsokkal szerelt jármű jóval nagyobb 
kapacitással rendelkezett, ugyanis 36 he- 
lyett már 46 ülőhely volt a fedélzetén. Az alsó 
szinten 22, a felső szinten pedig 24 ülőhely 
állt rendelkezésre, mindent összevetve pedig 
12-vel több utast tudott szállítani a B-Type-hoz 
képest. Ráadásul ezek az ülőhelyek kényelmes, 
párnázott ülőpadokon kerültek kialakításra. 
Az utastér tágasság érzetét tovább növelte, 
hogy nagy felületű ablakokkal szerelték és 
az utasok számára rendkívül jó kilátás nyílt 
az útra az autóbuszból. Mindez a 6,9 méter 
hosszú, 3,9 méter magas és 2,1 méter széles ka-
rosszériának volt köszönhető. Impozáns mére-
tei ellenére a jármű össztömege mindössze 
6 tonna volt, üresen pedig csak 4 tonnát 
nyomott. Hozzá kell azonban tenni, hogy az 
időjárás viszontagságai elleni védelmet tovább- 
ra is csak az alsó szinten utazók élvezhettek  

az autóbuszon, mivel a felső szintnek még nem 
volt teteje.  
 A K-Type emeletes autóbuszt 1926-ig 
gyártották és ez idő alatt 1156 darab készült 
el belőle London számára. Bár alapvetően 
kifejezetten emeletes busz volt, 1925-ben 
mégis lett belőle egy darab egyszintes változat, 
amelyet már pneumatikus gumiabroncsok- 
kal szereltek. A K-Type a 30-as évek elejéig 
London utcaképének meghatározó része 
volt egészen utódjának, az LT és az ST Types 
megjelenéséig. Ezt követően a típus eltűnt az 
Egyesült Királyság közlekedéséből, de a fáma 
szerint sok példány nyári házként született újjá, 
de egyes darabokat lelátóként is alkalmaztak 
a lovas derbiken, illetve akadtak olyanok is, 
amelyekből fürdőházakat vagy tyúkólakat 
csináltak. Szerencsére a Londoni Közlekedési 
Múzeum még őriz belőle egy korhűen restau-
rált példányt, amelyet bárki megtekinthet 
élőben egy 1920-ban gyártott AEC 301 alvázzal 
együtt. A K424-es pályaszámmal és XC 8059-es 
rendszámmal ellátott autóbusz 1920 és 1932 
között szállított utasokat Londonban. A restau-

rált példány ugyanakkor időről-időre veterán 
eseményeken is feltűnik, tavaly a Londontól 
dél-nyugatra lévő Imberben például utazhat-
tak is vele az érdeklődök, ami kivételes élmény 
lehetett, tekintve, hogy a fakarosszériás autó-
busz már a századik életévét tapossa. A K-Type 
már a korabeli filmekben is feltűnt, 1924-ben 
például a Dickens in London című rövidfilm- 
ben alakított „főszerepet”, amelynek során egy 
cilinderes buszvezető vezette London utcáin.  
 Az AEC K-Type nemcsak szakított a korábbi 
lovasszekerekre emlékeztető omnibusz meg-
jelenéssel, hanem jelentős lépést tett afelé, 
hogy az Egyesült Királyságban egyeduralomra 
tegyen szert az emeletes busz. Az utasok ugyan- 
is nagyon szerették, hogy az emeletre ké-
nyelmes, hátsó csigalépcsőn lehetett felmenni 
– nemcsak ennél, hanem az elődeinél is – így 
szép időben kifejezetten előnyben részesítet-
ték a felső szinten való utazást. Az AEC K-Type 
buszok piros színben közlekedtek, csakúgy, 
mint a mostani londoni társaik, azonban már 
forgalomba állításuk idején sok reklámot alkal-
maztak rajtuk.

 Munka közben a londoni Oxdord Street-en a K-Type. A fotó 1926-ban készült. 

 Később az AEC egyszintes autóbuszokkal 
 is megpróbálkozott, amelyeken a veze-  
 tőállás szintén a motor mellett volt  
 helytakarékossági okokból.
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SZÍNRE LÉP A ROUTEMASTEREK ŐSE 
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IKARUS 260 ALKATRÉSZEK - 1. LAPSZÁM 
 1A Hűtőrácskeret
 1B Hűtőrács
 1C Fényszóró búra
 1D Fényszórókeret
 1E Fényszóró sapkája
 1F Elülső rendszámtábla
 AP Csavarok 2 + 1
 BP Csavarok 4 + 1
  Csavarhúzó
  

1A 

1B 1C 

1D 1E 

1F 

AP BP 

Csavarhúzó 



14

4. LÉPÉS 
A jobb oldali lámpa összeszerelésének befejezéséhez helyezd  
rá a fényszórósapkát (1E) a fényszóróra (1C). Ügyelj arra, hogy a fény- 
szórósapka kiemelkedő szegélyének pontosan illeszkednie kell a hűtőrács  
keretében (1A) kialakított helyébe, mint ahogy az ábra mutatja. Végül  
a jobb fényszórót és alkatrészeit rögzítsd két darab BP csavarral! 

2. LÉPÉS  
Helyezd be az egyik fényszóró keretét (1D) a hűtőrács  
keretének (1A) jobb oldali végébe, úgy ahogyan az a képen 
látható. Fontos, hogy fényszóró kerete felfelé nézzen  
és pontosan illeszkedjen a műanyag keretbe! 

5. LÉPÉS 
Helyezd a másik fényszóró keretét  (1D) a hűtőrács 

keretének (1A) bal oldali, erre kialakított helyébe úgy, 
ahogyan az a képen látható. A A fényszórókeretnek  

pontosan illeszkednie kell a kör alakú formába. 

3. LÉPÉS 
Tedd be az egyik fényszóró búrát (1C) a fényszóró keretébe (1D) úgy,  

hogy a homorú része lefelé nézzen. Ügyelj arra, hogy a fényszóró 
szélének pontosan illeszkednie kell a keretbe.  

1. LÉPÉS 
Helyezd a hűtőrácsot (1B) a keretre (1A). A hűtőrács (1B) kézzel 

kissé meghajlítható, hogy jobban igazodjon a keret (1A)  
formájához. Figyelj arra, hogy a hűtőrács két szélső, valamint két 

középső csavarlyuka pontosan illeszkedjen a kereten lévő  
csavarmenetekhez. Csavard be az AP csavarokat a hűtőrács két 

végébe. A műanyag alkatrészekbe a csavarokat óvatosan  
csavarozd bele, míg ellenállást nem tapasztalsz.

1B 

FOGLALAT 

KERET 

SZEGÉLY 
1C 

1D 

1A 

1A 

1D 

1D 

AP 

1E 

1A 

NYÍLÁS 

PÖCÖK 
1C 

1D 

BP 

1E 
1D 

1D FOGLALAT 



15

7. LÉPÉS
A bal oldali fényszóró összeszerelésének lezárásaként illeszd  
a fényszórósapkát (1E) a fényszóróra (1C), és a hűtőrácskeretre 
(1A), a képen látható módon. Ezt követően rögzítsd  
a bal oldali fényszóró alkatrészeit két BP csavarral!  

8. LÉPÉS 
Így néz ki belülről a kész hűtőrács és a két kész fényszóró, 

miután a sapkák (1E) rögzítve lettek a hűtőrácson (1A).

6. LÉPÉS 
Helyezd a másik fényszórót (1C) a homorú részével lefelé  

az újonnan behelyezett fényszórókeretbe (1D). Ügyelj arra, hogy  
a fényszóró szélének pontosan illeszkednie kell a keretbe.

Így néz ki az Ikarus 260-as hűtőrácsa, annak kerete és a fényszórói  az e számban  
található alkatrészek összeszerelése után. A rendszám felszerelésére később  
kerül majd sor, kérjük őrizd meg.

1C 

1E 

1D 

1C 

1D  

FOGLALAT 

SZEGÉLY 

PÖCÖK 
NYÍLÁS 

BP 

1E 

1E 1E 

1A 



A  K Ö V E T K E Z Ő  S Z Á M B A N

VARGA GYULA  
AUTÓKAROSSZÉRIA- ÉS  
KOCSIGYÁR
+ A MODELL TOVÁBBI 
RÉSZEI
elülső gumiabroncs, 
keréktárcsa, fékdob  
és -rögzítő,  
kerékagysapka,  
bal oldali fékszelep,  
tömítés
 


