
Szakmai beszámoló  

 

Az Óbudai Kísérleti Lakótelep építészettörténeti bemutatása munkacímű  könyv 

(végleges címén: Korszerű lakás 1960 – az óbudai kísérlet) megjelentetéséről. 

 
Pályázati azonosító: 2412/0519 

A Korszerű lakás 1960 – az óbudai kísérlet című kiadvány a Budapesti Történeti 

Múzeum és az 1956-os Intézet kiadásában, a Terc Kft támogatásával jelent meg, 1000 

példányban. A kiadás pénzügyi hátterét az NKA támogatásán kívül a három intézmény 

pénzügyi hozzájárulása teremtette meg.  

 
A kötet tagolása 
Keller Márkus: Korszerű, célszerű és modern? 
Az Óbudai Kísérleti Lakótelep születése és a lakáskérdés (tanulmány, végén 
egyoldalas angol rezümével) 
Branczik Márta: Típustervek és korszerű lakások – az óbudai kísérlet 
(tanulmány, végén egyoldalas angol rezümével) 
Branczik Márta: A telep házai (az Óbudai Kísérleti lakótelep házainak leírása a 
vonatkozó alaprajzokkal és történeti illetve mai fényképekkel illusztrálva, lsd. 
melléklet)  
Válogatás a tervező építészekkel és a lakókkal készített interjúkból (szerk. Keller M.) 
A tervezésben részt vett építészek rövid életrajza (szerkesztette Torda-Molnár 
Tamás, Branczik Márta) 
A könyvet összesen mintegy 200 alaprajz és kép illusztrálja, eredeti 
homlokzattervek és korabeli felvételek mellett a lakóépületek mai állapotát 
mutató felvételek is.  
 
 

 A kötet nyomdai paraméterei 
Forma: álló formátum: 200 x 250 mm + 20 mm gerinc + 100 – 100 mm fül 
(kiterített méret: 620 x 250 mm) 
Terjedelem: 204 oldal belív, szöveg közti fekete-fehér és színes illusztrációkkal + 
4 oldal színes borító visszahajló füllel 
Példányszám: 1000 db  
Belív: matt műnyomó (125 g) 
Borító: matt műnyomó (300 g), kívül matt fóliázva, UV formalakkozva, elöl, hátul 
100 – 100 mm visszahajló fül 
Nyomás: belív: color (4+4), borító: color (4+0) 
Kötés: cérnafűzve, ragasztókötés 

 Nettó nyomdai egységár: 1756 Ft (bruttó egységár: 1843,8) 
 

 A Terc Kft-vel mint szakmai partnerrel és a társkiadóval egyeztetve a könyv 

értékesítési ára nettó 4000 Ft (áfával 4200 Ft) lett. 



 A kötetet sikerült úgy megvalósítani, hogy a pályázatban leírt tartalom nem 

csökkent. Keller Márkus tanulmánya elsősorban az 1950-es évek politikai helyzetével, 

lakáspolitikájával foglalkozott, Branczik Márta tanulmánya a felhasznált alaprajzok 

szempontjából kutatta a tömeges lakásépítést. Az eredeti elgondolásnak megfelelően a 

lakótelep minden egyes házáról alaprajzokkal, képekkel illusztrált leírás készült. Ezt a 

fejezetet sikerül kiegészíteni a II. ütemben épült épületekkel is. Ugyancsak bővült az 

interjú-rész is, itt az építészek mellett, a telep lakóival készült interjúk is a könyvbe 

kerültek. 

 Szerencsés módon a könyv kivitele tekintetében is mód volt az eredeti célokat 

megvalósítani. Fontos ugyanis, hogy az építészettörténeti kutatási eredmények 

igényes, esztétikailag is figyelemre érdemes formában kerüljenek az érdeklődők 

kezébe. Ez a korszak építészetének elfogadása, befogadása szempontjából nem 

elhanyagolható szempont. 

 A könyv bemutatóját 2011. december 2-án tartottuk a Budapesti Történeti 

Múzeumban, a Gótikus Nagyteremben. A kötetet Dévényi Tamás Ybl-, és Molnár 

Farkas-díjas építész, valamint Gyáni Gábor történész, akadémikus ajánlotta a mintegy 

70-80 érdeklődő figyelmébe.  
 

Eddigi recenziók: 

Garai Péter: Könyv az Óbudai Kísérleti Lakótelepről (epíteszforum, 2011. december 6.) 

Prakfalvi Endre (megjelenés alatt) Ars Hungarica 2011/3 

Timon Kálmán (megjelenés alatt) Metszet, 2011. 

 

Mellékletek: 

1. Szakmai beszámoló betétlap 

2. A könyvbemutató meghívójának printje  

3. Címlap 

4. Az épületek leírását tartalmazó fejezet egyik oldala 

 

 
Budapest, 2011. december 12. 

 

Branczik Márta 

 


