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Magukkal az elszakadási mozgalmakkal nem 
foglalkozunk, a cikk elsősorban a kártérítési tár-
gyalások bemutatására szorítkozik. A szituáció 
megértéséhez azonban elengedhetetlen, hogy 
tudjuk: a Széchenyi-telep elszakadása és Pestúj-
hely néven történt önállósodása után több helyen 
is felvetődött, hogy Rákospalotától Újpesthez 
kerüljenek egyes utcák, városrészek. 1910-ben 
Istvántelek, majd a rákospalotai Villasor lakói 
álltak elő ezzel az ötlettel. 1919-ben, a Tanács-
köztársaság idején a káposztásmegyeri uradalom 
dolgozói kérték, hogy a rossz közellátás miatt 
csatolják át a területet Újpesthez, 1920-ban pedig 
megelégelve egy három éve húzódó parcellázási 
tervével kapcsolatos akadékoskodást, Károlyi 
László kezdeményezte, hogy Káposztásmegyert 
és a volt Palotai erdő területét csatolják Újpesthez.

Ezeknek a kezdeményezéseknek, moz-
galmaknak a hatására 1922. március 29-én1 
Káposztásmegyert és a Palotai erdőt, 1929. április 
19-én a rákospalotai Villasort átcsatolták Újpest-
hez. Istvántelek 1950. január 1-ig2 Rákospalotáé 
maradt, akkortól a IV. kerület városrésze. Mintegy 
a veszteségeket pótlandó Rákospalotához csatolták 

1923. május 4-én Fót Újmajor nevű külterületét, 
melynek következtében tulajdonképpen a fótiak 
ártatlan áldozatai lettek az Újpest és Rákospalota 
közti vitáknak. Újmajor bekebelezéséről egyéb-
ként már jóval korábban döntés született, ám a 
fóti városvezetők egyszerűen nem jöttek el az 
átadás-átvételi aktusra, így egy évnyi késedelmet 
szenvedett a rákospalotai területnagyobbítás.

Ezzel értünk el írásunk tulajdonképpeni 
tárgyához: az Újpest részéről Rákospalotának 
fizetendő kártérítés ügyéhez. Rákospalota ugyanis 
többször jelezte, hogy az elcsatolt területeken 
élőktől várható adóbefizetések elmaradása miatt a 
település költségvetése megrendülhet. Ezt az érvet 
Agorasztó Tivadar3 alispán is méltánylandónak 
tartotta, és Káposztásmegyer elcsatolásának első-
fokú határozatában4 említi is a palotaiak érvét: a 
községi adóalap 1/7 része elvész, számszerűsítve: 
107 ezer korona adóalap-csökkenés várható. Az 
átcsatolás elleni további érve volt Rákospalotá-
nak, hogy területéből korábban a MÁV jelentős 
részt kisajátított5, s a földtulajdonosokat épp a 
káposztásmegyeri birtoktestből kívánta a tele-
pülés cserefölddel kárpótolni. Ugyanebben az 
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Közismert tény, hogy Rákospalota területét a XIX. század elején még a Duna határolta. 
Újmegyer, majd Újpest létrehozásával, az új település növekedésével szűkült a palotai 
határ. Pestújhely önállósodását követően több helyen is elszakadási mozgalmak indultak, 
amelyek több, korábban Rákospalotához tartozó terület átcsatolását érték el. Kevésbé 
ismert azonban, hogy Rákospalota Újpesttől kártérítést is kért. A tárgyalások azonban 
elhúzódtak, Palota eltaktikázta az ügyet, így végül semmit nem kapott a település.

1  Az elcsatolások időpontjaként az átadás-átvételi ceremóniák dátumát vették figyelembe az iratokban. Mivel sok határozat, fellebbezés, 
óvás, újratárgyalás, majd újabb határozatok és végzések születtek az elcsatolások vonatkozásában, ezért több időpont is megjelent külön-
böző művekben. Írásomban a Budapest Főváros Levéltárában található iratokban hivatkozott átadás-átvételi aktus időpontját használom.
2 1950. január 1-jén lépett életbe a Nagy-Budapest létrehozásáról szóló törvény, ekkor alakult meg a IV. és a XV. kerület.
3 Agorasztó Tivadar (1870-1945) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag. Sokat tett a Bu-
dapest környéki településekért, Rákospalotán díszpolgárrá választották és utcát neveztek el róla, ami kb. 1930 és 1949 között viselte a 
nevét (ma: Csákó utca).
4 Budapest Főváros Levéltára V. 572. d. 7. doboz; 1921. október 16.
5 Valóban, a mai Újpalota területén a MÁV Északi rendezőpályaudvar felépítésének céljából 1913-ban jelentős földterületek kerültek a 
vasúttársasághoz.
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elcsatolásról szóló határozatban említi Agorasztó, 
hogy Újpest a Pestvidéki Versenyegylet káposz-
tásmegyeri lóversenypályájára6 eladott jegyek 
vigalmi adójának7 30 százalékát Rákospalotának 
kárpótlásként átadja. Ez nem kis összeg volt, 
hiszen a lóversenypálya 1912-es megnyitására 
4 ezren jöttek el, és a későbbi versenyek is ezres 
nagyságrendben vonzottak látogatókat8. További 
bevételt jelentett volna a fogadásokból származó, 
a totalizőröknél keletkező jövedelem adója.

Káposztásmegyer és az erdő 1922-ben történt 
elcsatolását követően nem sokkal jelentős változá-
sok történtek a közigazgatásban, hiszen Rákospalota 
1923. június 30-án várossá vált. Az ezzel összefüggő 
feladatok elvonták a figyelmet a kártérítés ügyéről, 
melyre csak 1924-ben tértek vissza. Újpest egy hatá-
rozatban elutasította, hogy a vigalmi adó 30 %-át 
átadják, ebben a legfőbb érv az volt, hogy az ajánlat 
abban az esetben állt volna fenn, ha Rákospalota 
az elcsatolásról szóló határozatot nem fellebbezi 
meg9. A palotaiak azonban a létező összes fórumot 
megjárták, az elcsatolás ellen mindenütt felszólal-
tak, vagyis kimerítették valamennyi jogi és erkölcsi 
lehetőséget arra, hogy Káposztásmegyer és az erdő 
ne kerüljön át Újpesthez. Valóban, Rákospalota is 
elismerte, hogy az eredeti Újpesti ajánlat a fellebbe-

zés mellőzésének esetén lett volna érvényes, 
ám úgy vélték, erkölcsi kötelességük volt 
minden fórumot megjárni a fellebbezéssel.

Rákospalota ugyan kérte a vármegye 
segítségét – személyesen Agorasztó Tiva-
darhoz fordultak –, azonban azt a választ 

kapták, hogy ugyan a palotai igényt az alispán 
jogosnak tartja, a kártérítést azonban a várme-
gye törvényesen kikényszeríteni nem tudja, az 
érdekelt felek tárgyalásos úton próbáljanak meg-
állapodni.

Az 1925. január 12-i tárgyaláson – melyen 
számos képviselő és szakember társaságában 
Cserba Elemér rákospalotai és Semsey Aladár 
újpesti polgármester személyesen vettek részt 
– körvonalazódott az újpestiek álláspontja. Bár 
Semsey hangsúlyozta, hogy a vigalmi adóra 
vonatkozó palotai igényt nem ismerik el, hiszen 
a palotaiak a határozatot megfellebbezték, de 
a tárgyalásoktól nem zárkóznak el. Cserba 
kiemelte, hogy köszönik a tárgyalás irányába 
történő elmozdulást, de a vigalmi adó egyhar-
madára igényt tartanak. Az újpestiek ekkor az 
alábbi ajánlatot tették:
1. Meghatározott ideig fizeti Újpest a vigalmi adó 

30 százalékát Rákospalotának
2. Megváltja Újpest a vigalmi adófizetést az alábbi 

módok valamelyikén:
a) Kifizeti egyszerre a megállapodott összeget, 

vagy
b) Rákospalota kölcsönt vesz fel, melynek a 

törlesztőrészleteit és kamatait Újpest fizeti

6 A lóversenypálya 1912 és 1944 között működött, helyén ma a Tungsram-pálya található: IV. Tábor utca 22.
7 A vigalmi adót az első világháború idején vezették be (Budapesten 1916-ban), s elsősorban népjóléti és szociális célra fordították. Az 
adót mindenféle belépődíjas rendezvényre (színház, mozi, sport, bál stb. valamint a lóversenyfogadások) vetették ki.
8 Lőrincz Róbert: A hajdanvolt káposztásmegyeri lóversenypálya – Újpesti Helytörténeti Értesítő XII. évf. 2005. 4. szám, 13. o.
9 Ez valóban így volt, Újpest egy 1921. április 23-i törvényhatósági biztosi határozatában leírta a város által átengedni kívánt bevételt, 
ám ez csak akkor rótt volna teljesítési (fizetési) kötelezettséget Újpestre, ha Rákospalota a határozatot nem fellebbezi meg.

A rákospalotai Villasor a századforduló 
környékén. 
A jobb oldalon látható boltíves oszlopos 
bejáratú épület ma is áll, óvoda működik 
benne 
(foRRás Rákospalotai MúzeuM gyűjteMénye)
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3. Rákospalota város építse meg víz- és csator-
nahálózatát amit díjtalanul ráköthet az újpesti 
hálózatra10. A hálózatot pedig – a vízdíj megfi-
zetésén túl – díjtalanul használhatják.

Ekkor még nem volt meghatározva összeg-
szerűen, hogy az újpestiek mennyivel kívánják 
megváltani a vigalmi adó részének kifizetését, így 
az sem derült ki pontosan, hogy mekkora értékkel 
bír a vízvezetéki és csatornahálózat csatlakozási 
díja. Kétségkívül hatalmas összegről van azonban 
szó, hiszen egy vízműtelep megépítése kutakkal és 
a gépészeti berendezésekkel nem olcsó (különö-
sen úgy, hogy az átcsatolások miatt Rákospalota 
ekkor már el volt vágva a legfőbb víznyerő helytől, 
vagyis a Dunától)11.

A következő fordulóról Rákospalota jogügyi 
bizottságának 1925. május 4-i üléséről készült 
jegyzőkönyvből tájékozódhatunk. Rákospalota 
megvizsgálta a víz- és csatorna-ajánlatot. Arra 
jutottak – Furgyik György műszaki tanácsos 
tájékoztatása szerint –, hogy a csatlakozás techni-
kailag megvalósítható. Rákospalota magasabban 
fekszik, mint Újpest, ezért a csatornázás a termé-
szetes lejtés következtében csupán egy átemelő 
állomással megvalósítható, a vízhálózatot illetően 
pedig az újpesti víztorony van olyan magas, hogy 
Palota legmagasabb épületében is biztosíthatja a 
szükséges víznyomást.

Ugyanakkor – és a tárgyalások során ez az érv 
még többször előkerült – rossz a híre az Ister vizé-
nek. Erősen vastartalmú, mivel a lassú cirkuláció 
miatt moszat képződik a vezetékekben. Ez ugyan 

egészségre nem ártalmas – mint dr. Fadgyas 
Gyula Újpest város főorvosa bizonygatta –,  
de a víz rossz ízű. A tárgyalások során előkerült 
még egy bakteriológiai vizsgálat eredménye, 
ami ihatatlannak minősítette az újpesti vizet, a 
szomszéd város vezetői azonban cáfolták ennek 
a vizsgálatnak a hitelességét. Bármilyen csábító 
is volt tehát a vezetékes víz és a csatornázás kér-
désének megoldása, a vízminőséggel kapcsolatos 
aggodalmak érezhetők voltak.

Rákospalota itt taktikázni kezdett. A korabeli 
üzleti életben elfogadott számítási módszereket 
vetettek be annak értelmében, hogy alátámasz-
szák: amennyiben a Rákospalotán kiépítendő 
hálózat az Ister kezébe kerül, úgy Palota hozzájá-
rul a vállalkozás tőkejövedelméhez, amiből maga 
a város is részesedést kérne. Kiszámolták azt is, 
hogy mekkora kamatjövedelmet hozna, ha a csa-
tornahálózat kiépítésére szánt összeget bankba 
helyeznék. Időközben Újpest újabb ajánlattal 
hozakodott elő: amennyiben Rákospalota saját 
területén telket biztosít, akkor Újpest ott meg-
építi a járványkórházat12, mely aztán mindkét 
város lakosságát kiszolgálja. Ha telket Rákospa-
lota nem ad, akkor azt a két város határán építi 
meg Újpest. A kórház fenntartását mindkét eset-
ben Újpest vállalja.

A következő tárgyalási fordulóra 1925. 
november 5-én került sor. Ekkor még mindig 
a vízvezeték és csatornahálózat témáját járták 
körül, és Rákospalota ismét számításokkal pró-
bálta alátámasztani, hogy a hálózatépítés az Ister 
malmára hajtja a vizet, amiből lehetne részesülni.  

10  Rákospalotával ellentétben Újpesten már 1912 óta volt vezetékes vízszolgáltatás, melyet az Ister vízművek, egy belga érdekeltségű 
vállalat szolgáltatott.
11  Az ajánlat az 1925. január 12-i rákospalotai rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatában olvasható: BFL V. 572. d. 7. doboz, 
1925. január 27.
12  Újpest az 1910-es kolerajárvány idején hozott létre egy barakk-kórházat, amit régóta szerettek volna állandó épületbe költöztetni. Ez 
végül megvalósult, de csak 1932-ben, akkor adták át ugyanis a IV. Baross utca 69. szám alatti Városi Kórházat. A húszas években a két 
település közt folyó tárgyalásokon ennek a kórháznak a helyszíne lett volna Rákospalotán, vagy annak határán.
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A káposztásmegyeri uradalom dolgozóinak panaszlevele az újpesti direktóriumhoz, amiben kérik, 
hogy a rossz ellátás miatt inkább csatolják őket Újpesthez
(foRRás: budapest főváRos levéltáRa v. 572. d. 7. doboz.)
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Ám ennél is fontosabb, hogy ekkor döntöttek 
arról, hogy hivatalosan is megkezdik a tárgyaláso-
kat az Ister vízművek igazgatóságával. Elhangzott 
a járványkórházra vonatkozó ajánlat kapcsán, 
hogy az újpesti kórházak betegforgalmának 25 
százalékát jelenleg is rákospalotaiak adják.

Az utolsó fennmaradt jegyzőkönyv az 1926. 
június 10-i tárgyalásról tudósít. Eszerint az Ister 
vízművekkel történt tárgyalások eredményre nem 
vezettek, mert a vállalatnak nincs tőkéje a hálózat 
kiépítésére. Ezzel a csatorna és vízvezetékháló-
zat kiépítésének illúziója elszállt. Újpest ekkor 
egyfajta csomagként azt ajánlotta, hogy a kórház 
mellett a fa- és fémipari szakközépiskolákba is 
fogadna rákospalotai tanulókat. Előkerült egy – 
bizonyára erre a tárgyalásra összeállított – táblázat 
arról, hogy Újpest közintézményeit milyen arány-
ban veszik igénybe Rákospalota lakói. Eszerint 
az elemi és polgári iskolák tanulói között 1923 
és 1926 között 5-14 százalék volt rákospalotai 
gyerek míg a fiúgimnáziumban 18, a leánygim-
náziumban 23 százalék volt palotai.

Míg azonban iskola, sőt gimnázium is volt 
Rákospalotán, kórház nem, így a kórházi sta-
tisztikák már más számokat mutattak. Az 
újpesti szegénygyerek-kórházban 34%, a Károlyi 
kórházban 21%, a járványkórházban 17, ám a szü-
lőotthonban már 47 százalék volt rákospalotai. Az 
igazsághoz tartozik azonban, hogy a betegellátá-
sért fizettek az ápoltak (vagy a biztosítójuk), így 
az újpesti ajánlat a jövőre nézve  semmivel sem 
adott volna többet Rákospalotának és a rákospa-
lotaiaknak, mint eddig. Erre dr. Kovácsi Márton 
Rákospalota főügyésze (Kovácsi Kálmán lelkész 
fia) hívta fel a figyelmet.

Itt fogalmazódott meg első ízben a régóta 
sejthető szándék, miszerint Újpest kizárja a kész-
pénzfizetéses kártalanítást, vagyis a másfél éve tett 
hárompontos ajánlat 1. és 2. pontja kiesett a lehe-
tőségek közül. Ugyanakkor Palota egyre rosszabb 
helyzetben volt, hiszen vízvezetéket önerőből 
aligha tudott volna építeni, az Isternek sem volt 
erre tőkéje. Az újpestiek oktatási és egészségügyi 
ellátást nyújtó ajánlatai azonban  egyáltalán nem 
voltak kedvezőek – leszámítva persze a járvány-
kórház rákospalotai felépítését.

Rákospalota ekkor rossz döntést hozott: 
Cserba polgármester arról értesítette Újpestet, 
hogy akkor érdemes folytatni a tárgyalásokat, ha 
Újpest nem zárkózik el az összegszerű kártérí-
téstől – vagyis Újpest fizessen készpénzben. Ily 
módon akarták a palotaiak a tárgyalásokba visz-
szavezetni a készpénzfizetés lehetőségét. Újpest 
azonban ettől olyannyira elzárkózott, hogy a 
tárgyalássorozat folytatását is értelmetlennek 
találták. Erről tanúskodik Újpest város képvi-
selőtestületének 1926. december 29-én hozott 
véghatározata13, melyben kifejtik, hogy elzárkóz-
nak a kártalanítástól és a további tárgyalásoktól is.

Ezzel lezárult Rákospalota kártalanítási ügye. 
Rákospalota jelentős – 1583 kataszteri hold 
– területtől esett el, és csupán elenyészően kis 
területet kapott Fóttól. Elszállt a vízvezeték és csa-
tornaépítés illúziója is, hiszen az újpestiek minden 
korábbi ajánlatukat visszavonták. A tárgyalások 
folytatásának elutasítása után három évvel, 1929. 
április 19-én pedig még a rákospalotai Villasort is 
átcsatolták Újpesthez, amivel kapcsolatban a kárté-
rítés kérdése már fel sem merült...

13   Sipos András (szerk.): Dokumentumok Újpest történetéhez – Budapest történetének forrásai, Budapest Főváros Levéltára 2001 
247. o. (58. dokumentum)


