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A mai M3-as autópálya bevezető szakaszának 
tényleges kiépítése ugyan a Kádár-korszak-
ban történt, a terv azonban sokkal régebbi, és 
talán nem is gondolnánk, hogy a kerületünktől 
viszonylag távol eső Andrássy út továbbfejleszté-
sével függött össze. Az út kiépítésének történetét 
három korszakra bonthatjuk: az Andrássy út 
1878-as átadásától 1906-ig, majd az 1906-tól a 
II. világháborúig, és a világháború befejezésétől 
1982-ig, a bevezető szakasz átadásáig terjedő 
időszakra.

A Városligetnél – a mai Hősök terénél – vég-
ződő Sugárút tulajdonképpen egy torzó volt, 
hiszen nem kapcsolódott sem a Lánchídhoz, sem 
a Városligeten túli, a mai XIV. kerületet képező 
területekhez. Évtizedekkel átadása után is úgy 
emlékeztek rá városépítészek, hogy „se eleje, se 
vége (…) csupán egy szélesebb díszútvonal1”. A 
Fővárosi Közmunkák Tanácsának (FKT) már 
az 1870-es években született szabályozási terve 
a tanács feladatai közé sorolta a Városliget sza-
bályozását, különös tekintettel az Andrássy út 
meghosszabbítására2. Ez azonban akkor még egy 
meglehetősen körvonalazatlan elképzelés volt.

Zsigmondy Vilmos (1821-1888) geológus 
1867 és 1878 között kutatott termálvíz után a 
Városligetben. A sikeres fúrásokat követően a 
székesfőváros foglalkozni kezdett egy új artézi 
fürdő építésének kérdésével. Az akkoriban 
uralkodó elképzelésekkel szemben – melyek a 
fürdőépületet a Sugárút meghosszabbításának 
tengelyében helyezték volna el – Hein János 
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1 Lázár Jenő: A budapesti Andrássy út meghosszabbítása (Magyar Építőművészet 1943. január 4. o.)

2 Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? 1870-1930 (Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1931 189. o.)
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(1866-1935) tájkertész javaslata alapján Cziegler 
Győző (1850-1905) építészmérnök terve szerint 
építették meg végül a Széchenyi fürdőt, melyet 
1909-ben adtak át. A fürdőépület Hein-féle 
javaslata szerinti elhelyezése adott teret ahhoz, 

hogy később megépíthessék az Andrássy út Lige-
tet átszelő folytatását. Az 1984 óta Kós Károly 
nevét viselő sétány apránként épült meg, szabá-
lyozási tervként ugyan már 1906-tól szerepelt a 
térképeken, ténylegesen csak az 1930-as években 

Nagy-Budapest kivezető országos útvonalai, köztük 
a Rákospalotán átvezető, Vác és Hatvan felé elágazó szakaszokkal 
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érte el a Hermina utat. Ez a szakasz ugyan még 
messze volt az országos jelentőségű útvonaltól, 
azonban a Ligeten keresztül való „áttörés” ebben 
az időszakban realizálódott. Az FKT műszaki 
osztálya (Fodor Sándor mérnök vezetésével) 
ezekre az ötletekre építve egy olyan út tervét dol-
gozta ki, amely Herminamezőn, Alsórákoson és 
Rákospalotán át az alagi lóversenypályáig, illetve 
Dunakesziig vezetett volna. Mint látható, ezzel az 
elképzeléssel csak Budapest akkori északi határá-
nak, a ma Zuglóként ismert területnek a fővárosi 
közlekedésbe való bekapcsolása volt a fő cél, ami 
kiegészült a népszerű lóversenysport alagi és 
dunakeszi pályái elérhetőségének biztosításával3, 
vagyis még mindig nem bontakozik ki országos 
jelentőségű út terve. Ezek – vagyis Hein-féle 
javaslat, illetve az abból kidolgozott – tervek 
zárták a cikkünk tárgyát képező út építéstörténe-
tének első szakaszát.

A motorizáció és az automobilizmus az 1920-
as évek közepétől alapvetően megváltoztatta a 
főváros utcaképét: megritkultak az állati erővel 
hajtott kocsik, és megjelentek a kötött pályát 
nem igénylő géperejű járművek4. Ez a válto-
zás új követelményeket támasztott az utakkal 
kapcsolatban is. Szélesebb, több nyomtávos, az 
állati erővel hajtottakhoz képest jóval nagyobb 
sebességű járművek forgalmát kiszolgálni képes, 
portalanított és lehetőleg csúszásmentes burko-
latú utakra volt szükség. 

Nagyjából az I. világháború végétől az 1930-
as évekig zajlott Budapest még mezőgazdasági 
művelés alatt álló, de beépítésre kijelölt területe-
inek parcellázása, illetve ezeken megkezdődtek 
az építkezések. A mai XIV. kerület „Rákosvá-

ros” néven az 1930-as Fővárosi törvény alapján 
1935-ben jött létre, mint önálló közigazgatási 
egység5, melynek lakosságszáma folyamatosan 
nőtt, ám az infrastruktúra – azon belül az utak is 
– a kívánalmakhoz képest elmaradottak voltak. 
Rákospalotán is hasonló folyamatok zajlottak: a 
XIX. század végén megindult Újfalu parcellá-
zása, majd kiépülése, mely – ha kiépítettségében 
nem is, a házhelyek tekintetében – az 1910-es 
évekre érte el a nagyközség déli és a főváros 
északi határát. 1910 és 1940 között Rákospalota 
lakóinak száma megduplázódott, 25 ezerről 49 
ezerre nőtt6. Ugyanebben a korszakban (1909-
10-ben) vált önállóvá Pestújhely. A főváros felé 
vezető déli utak jelentőségét növelte, hogy a 
szomszédos Újpest 1907-ben várossá vált, hatá-
rán vámfi zetési kötelezettsége keletkezett a pesti 
piacokra termelőknek, vagyis aki Pestre vitte 
terményeit, kétszeres vámfi zetésre kényszerült: 
egyszer az újpesti, egyszer pedig a budapesti 
határon. A helyzet következtében a főváros felé 
irányuló áruforgalom szempontjából a korábbi 
Fő út – Árpád út – Váci út útvonal helyett 
más irányt kellett keresni. Rákospalota 1923-
ban vált várossá, de a Kolozsvár utca-Erzsébet 
királyné útja közti akadálymentes összekötte-
tés – vagyis a körvasúti aluljáró – csak 1926-ra 
épült ki7. Ezek a tényezők – új vámvonalhatár 
keletkezése, új település létrejötte és a lélekszám 
jelentős növekedése – azonban még mindig csak 
a települések közti összeköttetés szempontjából 
voltak jelentősek, a korabeli úthierarchia szerint 
úgynevezett vicinális út kiépítését tették szük-
ségessé. Ezt a szerepet az Erzsébet királyné útja 
ugyan betöltötte, ám az aluljáró építése tíz évig 
húzódott, a mai Árvavár utca vonalában nyi-
tott ideiglenes körvasúti átjáró igencsak szűk 

3 Siklóssy 189. o.

4 Koroknai Ákos-Sudár Kornélia (szerk.): A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada (BKV, 1987 II. köt. 12. o.)

5 Fodor Béla (szerk.): Zuglói lexikon (XIV. ker. önk. - Herminamező Polgári Köre, 2015 204. o.)

6 Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből (XV. ker. Tanács V. B. 1974)

7 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): A Kolozsvár utcai aluljáró története (XV. kerületi blog, 2015. április 22.)
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keresztmetszetűnek bizonyult. Déli irányban 
Rákospalotának az egyetlen tömegközleke-
dési kapcsolatát sokáig csak a váci vasútvonal 
jelentette, melyre azonban csak két állomáson 
lehetett felszállni, melyek megközelítése sokak 
számára nehézkes volt. A 24-es és 25-ös buszok 
1929 végi elindításáig az Öv utcáig közlekedő 
(kezdetben 1-es, majd 65-ös, végül 1920-30 
körül 67-esre „keresztelt”, 1997-ben megszün-
tetett) villamos volt a déli irányú fő kapcsolat 
Budapesttel, ami azonban nem lépte át a város-
határt, nem érintette sem Rákospalotát, sem 
Pestújhelyet.

Az 1930-as évek elején 
vezették be az országos főutak 
számozását (ennek két tanúja 
is megtalálható kerületünkben: 
a Fő úton és a Kossuth utcá-
ban fellelhető, a 201-es számú 
út 3-as és 4-es kilométerköve, 
melyek az Újpest-Fót Gödöllő 
vonalvezetésű, Rákospalotát 
átszelő hajdani törvényhatósági 
út emlékei). Az FKT is egyre 
többet foglalkozott a fővárosból 
kivezető utak szabályozásának 
kérdésével, ami már az orszá-
gos közúthálózat részét képező, 
zömében régi országutak meg-
feleltetését jelentette a modern 
közlekedés igényeinek. Az 
1940-as évekre szabályozási 
tervet dolgoztak ki, mely a 
Váci, Kerepesi, Üllői, Nagy-
kőrösi, Soroksári, Fehérvári, 
Bécsi és Budaörsi utak vonat-
kozásában írta elő a kívánatos 

szélességet és a kivezető szakaszok vonalvezeté-
sét. Ennek a városrendezési jelentőségű tervnek 
már részét képezte egy olyan koncepció is, mely 
minden kivezető úton fi zikailag különválasztotta 
volna a távolsági forgalmat a helyi forgalomtól. 
Amennyiben kellő szélességű útpálya állt ren-
delkezésre, úgy a helyitől elválasztva vezették 
volna a távolsági forgalmat (erre példa a máig 
ebben a szellemben működő ferihegyi gyors-
forgalmi út, amely 1944-re készült el). Ha nem 
állt rendelkezésre a kívánatos útszélesség, akkor 
alternatív vonalvezetéssel új út, vagy útszakasz 
kiépítését tartották szükségesnek8.

8 Lázár Jenő: Nagy-Budapest kivezető országos útvonalai (Magyar Építőművészet 1944. január 4. o.)
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Lényeges előrelépést, 
vagyis a tervek sokasá-
gán túllépő, a konkrét 
megvalósítást célzó ese-
ményeket az 1930-as 
évek jogszabályi vál-
tozásai is indukáltak. 
1937-től a Budapest 
környéki települések 
egyes városrendezési és 
-szabályozási kérdéseit 
az FKT koordinálta, 
vagyis a közmunka-
tanács felügyeleti és 
beavatkozási  joga a 
főváros határain túlra 
is kiterjedt9. Ez egy elvi 
lehetőség volt, amit egy 
1938-ban pontosítottak, 
amely megállapította 
Budapest környékének 
határát, vagyis hogy 
mely települések tartoz-
nak az FKT szabályozási 
hatálya alá. 1939-ben 
az FKT megállapította 
Budapest forgalmi úthá-

lózatát, meghatározva az országos, környéki és 
helyi útvonalakat10

Az FKT megvizsgálva a Váci és Kerepesi utak 
áteresztő képességét, úgy találta, hogy a Váci út 
újpesti szakaszának kiépítettsége a maga mint-
egy 11 méter (négy kocsinyom) szélességével 
nemhogy a távolsági, de a helyi forgalom lebo-
nyolítására is alig alkalmas, míg a Kerepesi út, 
ami a Hatvan-Miskolc felőli forgalmat a fővá-

rosba vezeti – a sashalmi szakasz kivételével 
–  43,5 méternyi szélességével megfelel a forga-
lom támasztotta követelményeknek. Ugyanakkor 
tehermentesítésként alternatív vonalvezetésű út 
kiépítésére lenne lehetőség. Ennek a két útnak 
(Váci és Kerepesi) a távolsági személyforgalmát 
kívánták egy Rákospalotán és Zuglón keresztül 
az Andrássy útba torkolló új gyorsforgalmi út 
kiépítésével biztosítani. (Egyébként születtek 
más tehermentesítő útvonaltervek is, így például a 
Gyáli útból kiinduló Nagykőrösi út, vagyis a mai 
M5-ös autópálya bevezető szakaszának elképze-
lése is ebben az időben született).

A Rákospalotán át vezető gyorsforgalmi 
országút terve már az 1930-as évek elején készen 
volt. Bár az FKT igyekezett a kisajátításokkal járó 
bonyodalmakat és költségeket elkerülni, ennek 
az útnak a vonatkozásában azonban számolnia 
kellett ezzel. Noha az út a XIV. kerületi szaka-
szon zömében lakatlan területeken haladt át (a 
Kacsóh Pongrác úti lakótelep 1961-es megépíté-
sével végleg felszámolt Eperjesi utca vonalában), 
Rákospalotán már felparcellázott és részben 
beépített területeket érintett volna.

Az új útvonal terv szerinti vezetése rész-
ben megegyezett a ma ismert M3-as autópálya 
bevezető szakaszával. A körvasútnál lépte volna 
át a településhatárt, majd rögtön kettéágazott 
volna. Az egyik ág a mai Rákos út – Széchenyi 
út – Wisocky (volt: Dembinszky) utca kereszte-
ződésénél egy négyszög alakú térbe torkollt volna, 
míg a másik ág az Alkotmány utca – Rigmus utca 
– Gábor Áron utca útvonalon a Szentmihályi 
útig épült volna ki. Itt ismét kettéágazott volna 
az út: egyik ága a Mogyoród útja – (Régi) Fóti 

9 Harrer Ferenc: A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1930-1940 Budapest, Athenaeum, 1941, 216-7. o.

10 Harrer 78. o.

Az Alkotmány és Gábor Áron utcákon átvezető 
országúti szakasz metszetekkel 
MEGJELENT: MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 1943. JANUÁR, 5. O.
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út kereszteződésénél csatlakozott volna a Fót és 
Vác irányába vezető már meglévő törvényhatósági 
útba, a másik ág a Miskolc felé vezető országútig 
haladt volna11. Látható, hogy ennek az útnak a 
gerince pontosan megegyezik a mai M3-as autó-
pálya bevezető szakaszának nyomvonalával.

Rákospalota felismerte, hogy ennek az útnak 
a megépítése nem csak országos érdek, hanem a 
Rákos úti és a (Régi) Fóti úti leágazások révén 
a helyközi forgalom szempontjából is hasznos. 
Egyfelől a palotaiaknak nyújt könnyebb eljutási 
lehetőséget a főváros felé, másfelől a Fót felől 
érkezők egyfajta kerülőútként a Mogyoród útjá-
tól az újonnan megépített útvonalon juthatnak 
Budapestre, ezzel tehermentesítve a Rákos utat.

Az FTK 1932-ben már részletes beépítési 
tervet készített a körvasút és a Rákos út-Széche-
nyi út sarka közti első leágazásra12. Ez a szakasz 
a körvasúttól a Pótlék-dűlőn keresztül haladt 
volna, ahol 138 telek kisajátítása vált szükségessé. 
Ezek a kisajátítások meg is kezdődtek, nem kis 
keserűséget okozva, hiszen a telkek egynegyedén 
már ház is állt. Rákospalota és a telektulajdonosok 
egyaránt perre vitték az ügyet. A város vezetősége 
nehéz helyzetben volt, hiszen tudta ugyan, hogy 
az útra szükség van, de azt is, hogy a környéken 
szerényebb egzisztenciák vásároltak telket, s épí-
tették meg házaikat, többségük számára pedig ez 
az ingatlan jelentette minden vagyonukat. Mégis 
a legnagyobb problémát az jelentette, hogy az 
FKT és Rákospalota város szabályozási terve tel-
jesen eltért egymástól. Míg az FKT Rákospalotán 
is az Andrássy út Bajza utca utáni szakaszához 
hasonlóan villajellegű emeletes házak építését 
szorgalmazta a szabályozási tervében, Palota 

ikerházas, előkertes telekbeépítést írt elő – nem 
mellesleg a már megkezdődött építkezések is a 
rákospalotai szabályozás szerint zajlottak. Az 
eltérő szabályozási koncepció és a kártalanítási 
ügyek miatt indult perek egymástól függetlenül, 
de időben párhuzamosan haladtak. A mintegy tíz 
évig húzódó vita 1942-ben zárult, a szabályozás 
tekintetében Rákospalotának adva igazat13. Ekkor 
azonban már a hadigazdálkodásra való áttérés 
miatt az útépítés megkezdéséről nem lehetett szó.

Levéltári adatok alapján csak a Pótlék-dűlőn 
átlósan átvezető szakasz kisajátításának esemé-
nyei rekonstruálhatók. Egy 1940-ben született 
összesítés szerint az Andrássy út meghosszab-
bításával kapcsolatban az FKT Rákospalota 
területén 42 ingatlant szerzett meg 71 000 pengő 
értékben14. Mivel tudható, hogy csak ennek a 
leágazásnak a kiépítése 138 ingatlant érintett, 
vélelmezhető, hogy a gyorsforgalmi út gerincét 
képező Alkotmány és Gábor Áron utcai sza-
kaszok megépítésének előkészületei sem voltak 
előrehaladott állapotban. A II. világháború éve-
ire az útépítéssel kapcsolatos kisajátítások tehát 
elhúzódtak, az elveszített háború utáni újjáépítés 
közepette pedig ennek az útnak a megépítése 
lekerült a napirendről, ezzel lezárult az építéstör-
ténet második szakasza.

Magyarország első autópálya-hálózati tervét 
dr. Vásárhelyi Boldizsár (1899-1963) közleke-
désmérnök doktori disszertációjaként készítette 
1941-ben. Ez a terv öt, a fővárosból kiinduló és 
néhány összekötő autópályával számolt, melyek 
között a mai M3-as nyomvonala nem fedezhető 
fel15. Míg 1926-ban Magyarországon 5285 személy-
gépkocsi volt forgalomban16, 1970-re 238 ezerre 

11 Lázár 1943, 4-5. o.

12 Budapest Főváros Levéltára V.574.c (1875-1982) 88. kisdoboz

13 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): Az Andrássy út meghosz-

szabbítása, avagy M3-as terv 1932-ből (XV. kerületi blog, 2013. 

november 13.)

14 Harrer 197. o.

15 Fleischer Tamás: A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakítá-

sának néhány kérdéséről. Közlekedéstudományi Szemle 44. évf. 

1994/1. szám 10. o.

16 sz. n.: A magyar gépjárműkereskedelem története (Magyar 

Jármű 2011. január 20.)
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nőtt a számuk (2013-ban pedig átlépte a három-
milliót)17. A motorizáció tehát olyan ütemben 
fejlődött, amit az 1930-as, 40-es években a 
fővárosi úthálózat tervezői nem is gondoltak 
volna. A Vásárhelyi-féle első terv megjelené-
séhez képest azonban mégis majdnem negyed 
századot kellett várni az első autópálya tényle-
ges megépítésére, ami 1964-ben az M1-M7-es 
közös budaörsi szakasza volt. 1963-ra elkészült 
a fővárosi közlekedés átfogó koncepciója, 1968-
ra pedig kidolgozták Budapest és környéke 
közlekedésfejlesztési tervét is18. Ebben már az 
volt a koncepció, hogy a főváros Pesti oldalára 
érkező autópályák bevezető szakaszai legalább a 
Hungária körútig legyenek kiépítve 80 km/h-s 
tervezési sebességnek megfelelő műszaki jel-
lemzőkkel. Ugyanebben az évben született egy 
tanulmányterv az M3-as fővárosi szakaszának 
kiépítéséről is19. 1971-ben egy minisztertaná-
csi rendelet határozott négy hazai autópálya 
építésének előkészítéséről20, melynek hatására 
1978-ra készült el az M3-as Gödöllő és Buda-
pest közötti 2x2 sávos szakasza. Ez azonban csak 
a Szentmihályi (akkor: Felszabadulás) útjánál 
indult21 Gödöllő irányába, vagyis Rákospalota 
nem lakott területein halad keresztül.

A palotai területen zajló kisajátítások, bon-
tások története ugyan további kutatást igényel, 
azonban a cikk első részében említett FKT-s 
kisajátításoknak „köszönhetően” 1983-ban arról 
számolhattak be, hogy „a területbiztosítás jórészt 
már több évtizeddel ezelőtt megtörtént, így szinte 
teljesen szabad területek álltak rendelkezésre a 

körvasúttól befelé, bár így is 260 lakás pótlásáról 
kellett gondoskodni. A XV. kerületi kisajátítá-
sokról, bontásokról kevesebb konkrét adat van, de 
tudható, hogy a MÁV-telepen három földszintes 
és egy tizenkét lakásos házat az autópálya építése 
miatt bontottak le22. A MÁV-telep néhány épüle-
tén kívül a Rekettye és Gábor Áron utcák számos 
családi háza vált az építkezés áldozatává. Később 
a MÁV-telep többi földszintes lakóépületét is 
lebontották a Rákos út – Széchenyi út sarkára 
tervezett lakótelepek építése során.

Az M3-as autópálya Szentmihályi (Felszaba-
dulás) út és Hungária körút közti szakaszát több 
részletben adták át. A körvasúti felüljáró jobb 
pályáján 1978. szeptember 30-án indult meg a 
közlekedés, ezen a háromsávos elemen két éven 
keresztül kétirányú forgalom zajlott, míg átad-
ták a bal pályát is 1980-ban. A Felszabadulás úti 
(Szentmihályi úti) csomópontot 1980. szeptem-
ber 30-án, a Kacsóh Pongrác úti felüljárót 1982. 
december 10-én23, a Rákos-patak és Amerikai út 
közti szakaszt 1983. szeptember 2924-én, a Szé-
chenyi úti felüljárót 1984. május 31-én25 adták 
át. Az egyes szakaszokon lényegében átadásuktól 
kezdve zajlott – igaz, kezdetben csak helyi jelen-
tőségű – forgalom.

Az autópálya tehát lényegében 32 éve része 
kerületünk közlekedésének. A terv azonban, hogy 
Rákospalotán át nagyobb áteresztő kapacitású 
főútvonal vezessen, az 1906-ban született, még 
helyi jelentőségű elképzeléseket is figyelembe 
véve idén 110 esztendős.

17 A KSH adatai szerint

18 Szabados László, Szabady Béla (szerk.): A 3. sz. városi főfor-

galmi út (Idegenforgalmi és Propaganda Kiadó Váll. 1983)

19 Budapest Főváros Levéltára XV.17.e.301.b 57. kisdoboz

20 3073/1971-es Minisztertanácsi rendelet „A magyarországi au-

tópálya hálózat egy része külföldi kooperációban történő megépí-

tése előkészítéséről”

21 Kismartoni András: Ez fért bele a magyar autópálya első 50 

évébe (Origo 2014. június 1.)

22 Mojzes Ildikó (szerk.): 100 éves a rákospalotai MÁV-telep (Rá-

kospalotai Múzeum, 2007, 21. o.)

23 MTI: Megindult a forgalom a Kacsóh Pongrác üti felüljáró har-

madik hídján  (Népszava 1982. december 11.)

24 szerző nélkül: Elkészült az M3-as autópálya hat kilométer 

hosszú, budapesti bevezető szakasza (Népszava, 1983. szep-

tember 30.)

25 Szabados-Szabady 1983.


