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A gőzvontatású vasút első, Pest és Vác közötti, 
Rákospalotát is érintő szakaszát 1846. július 15-én 
adták át. A vasút fejlődése indokolttá tette, hogy 
a városon kívül is létrehozzanak egy járműjaví-
tót. A MÁV 65 hektáros területen megépítette az 
Istvántelki Főműhelyt, az 1908-ban Palota-Újfalu 
keleti határán gróf Károlyi Istvántól megvásárolt 
35 hektáros területen pedig lakótelep építését 
határozták el. A terveket a MÁV építészirodája 
készítette. Az első ütemben földszintes, négylaká-
sos házakat építettek, második ütemként épültek 
az emeletes házak 1914-15-ben.

A telep kiszolgálására óvoda és iskola is 
készült, a tisztviselőházat 1916-ban adták át, 
ezzel ért véget az építési program. A katolikus 

templom alapkövét 1935-ben, a reformátusét 
1939-ben fektették le.

Az épületek egy- és kétszobás lakások variá-
cióiból álltak. Egy-egy épületben 6 egyszobás és 
6 kétszobás lakás volt. Minden lakáshoz tarto-
zott kert, amelynek mérete arányos volt a lakás 
méretével. Az állattartás építményeit hat felé osz-
tották, felül tyúkól, alul disznóól volt. A házakat 
úgy helyezték el a telken, hogy minden konyha-
ablakból rá lehessen látni a saját kertrészletre. Egy 
telken belül a privát szférát és a közösségi életet 
a vas porolós közös udvar foglalta egységbe. A 
telkek, utcák kialakítása, a házak egymás közötti 
távolsága, egymástól való elcsúsztatása biztosí-
totta a magánszféra integritását.
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Az egész lakótelep a korát 
megelőző zárt csatornahálózattal 
rendelkezett. A közutakat úgy alakí-
tották ki, hogy természetes lejtéssel a 
főutakon elhelyezett csatornanyíláso-
kig jusson el az eső, vagy olvadt hólé, 
miközben az utak szélén elhelyezett 
növényzet felszívhatta a nedvességet.

A II. világháborúban a házak 
közé légoltalmi bunkereket építet-
tek, amelyeket 1944-ben a katolikus 
felekezet szentelt fel és eleinte helyi 
kápolnaként használták.

A telep 1945-ben állami tulaj-
donba került, a MÁV azonban 
megtarthatta felette felügyeleti 
jogát. A 70-es években a kertészettől elvett terü-
leten 4 db lapostetős lakóépület épült, valamint 
megkezdődtek az M3-as átvezetéséhez a bontási 
munkálatok. 1973 végéig három, 11 szintes ház 
épült a MÁV-telep észak-nyugati felén. A Rákos 
út mentén fekvő földszintes lakóházak bontásával 
újabb 7db 11 szintes ház épült. Az M3-as bekötő 
szakaszának megépítésével a telep 3 maradék 
emeletes háza a Rákos út - Wesselényi utca Piaci 
oldalán az M3-as túloldalán rekedt.

Az 1990-es években privatizálták az épületál-
lományt, s ezzel az egységes szemléletű fenntartás 
megszűnt. Hamarosan megkezdődött az épületek 
belső modernizációja, kezdetét vette az ablakok 
cseréje, a homlokzatok foltszerű hőszigetelése. A 
nem egységes felújítási munkák sokat rontanak a 
megmarad épületek állapotán.

A fővárosi műemléki védettséget élvező 
épületegyüttes az M3 – Wesselényi utca – 
Vasutastelep utca – Széchenyi út által határolt 
területre esik. Önálló fővárosi műemléki védett-
séget élvez a Máv-telepi Jézus Szíve-templom. 

A beépítési struktúra hitelesen tükrözi tervezői 
gárda felkészültségét, a kialakított település- és 
telekszerkezet vonatkozásában. Az épületegyüttes 
szecessziós stílus jegyeit viseli.

A MÁV lakótelep a társadalom egy határozott 
hivatású csoportjának sajátosan szerkesztett élet-
tere volt. Az építészeti elképzelés magas fokon 
valósította meg a speciálisan strukturált és felépí-
tett hivatás szerinti szerveződés leképeződését a 
telep épületein. 

Forrás: MÁV telep dokumentációja műemléki érték védetté nyilvánításához – 2014


