Közhasznúsági jelentés 2015
TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA:
Kós Károly Alapítvány a Kós Károly Egyesülés által létrehozott alapítvány, amely révén az egyesülés célkitűzései
megvalósulnak.
Az alapítvány célja: az európai és a magyar kultúra legjobb hagyományainak, szellemi és erkölcsi értékrendjének harmonizálása a
korszerű szellemtudományos szemlélet eredményeivel, mindezek gyökereinek és eredményeinek feltárása, megismertetése és
terjesztése önálló tevékenység kifejtésével az alapítóval való szoros együttműködéssel és ezen erőfeszítéseinek támogatásával, s
ehhez - intézmények, gazdálkodó szervezetek, vállalatok, társaságok és magánszemélyek csatlakozásának, anyagi erejük
mozgósításának lehetővé tételével - pénzügyi támogatások szervezése, szerzése.
Az alapítvány főbb tevékenységi körei:
1. Az Országépítő negyedéves folyóirat és az Országépítő.net internetes folyóirat kiadása,
2. Végzett építészeknek meghirdetett Vándoriskola mesterképző működtetése,
3. Évente 1-2 alkalommal szakmai Konferenciák szervezése.
4. Könyvkiadás
5. Kiállítások szervezése
6.Makovecz Imre életmű feldolgozását az építészeti hagyaték kezelésére létrejött Makovecz Imre Közhasznú Alapítvánnyal
egyeztetve

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása
AZ ALAPÍTVÁNY 2015.ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Az európai és a magyar kultúra legjobb hagyományainak, szellemi és erkölcsi értékrendjének harmonizálása
a korszerű szellemtudományos szemlélet eredményeivel, mindezek gyökereinek és eredményeinek feltárása,
megismertetése és terjesztése önálló tevékenység kifejtésével a Kós Károly Egyesüléssel való szoros
együttműködéssel. A Kós Károly Egyesülés ilyen természetű erőfeszítéseinek támogatása, s ehhez intézmények, gazdálkodó szervezetek, vállalatok, társaságok és magánszemélyek csatlakozásának, anyagi
erejük mozgósításának lehetővé tétel évei - pénzügyi támogatások szervezése, szerzése.
Működtette 2014-ben a huszonöt éves Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskolát, a magyarországi és
határon kívüli magyar, frissen diplomázott építészek 3 éves posztgraduális képzését. Előkészítette a
Vándoriskola 25 éves évfordulója alkalmából a„Vándorkönyv” kiadását. Adománnyal támogatta az ArsTopia fürdőépítő kaláka munkáját. Folytatta a Makovecz Imre hagyatékának kezelésére létrejött
Makovecz Imre Közhasznú Alapítvánnyal egyeztetve az építészeti életmű feldolgozását.
Kiadta az Országépítő, Építészet- körmyezet - társadalom c. negyed éves folyóirat 25. évfolyamát. Megrendezte a
Kós Károly Egyesülés 2014.őszi tudományos konferenciáját Makovecz Imre kiállítás Finisszázs ünnepségével
összekapcsolva, a Budapesti Vigadó Épületében. 150 fő részvételével.

3. Közhasznú tevékenységének bemutatása
Az Alapítvány az 2011. évi CLXXV. sz. törvény értelmében közhasznú tevékenységet végez az oktatás és kulturális
tevékenység körében, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi közhasznú feladatokat
látja el:

1. tudományos tevékenység, kutatás,
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Konferencia szervezés Társrendezőként tevékenyen részt vett az MMA által 2015. november 23-án a Pesti
Vigadó Makovecz termében megtartott, Makovecz Imre születésének nyolcvanadik évfordulója tiszteletére
rendezett nemzetközi konferenciájának megszervezésében.
A Kós Károly Egyesülés 2014-ben volt 25 éves ezen alkalomból folytatta a jubileumi kiállítás
előkészítését.
Közhasznú tevékenység célcsoportja: . A KKE, tagszervezetei és tagjai intézményei tevékenysége által érintett
szakmai szervezetek, csoportok (pl. főépítészek, vándoriskolai képzésben résztvevő fiatal építészek. stb.): 23
tagszervezet és 16 egyéni tag, stb.,
Közhasznú tevékenységből részesülök száma: 150 fő

Főbb eredmény:
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Működtette 2015-ben a huszonötödik éves Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskolát, a magyarországi
és határon kívüli magyar, frissen diplomázott építészek 3 éves posztgraduális képzését. A Vándoriskola a
2015-ban folytatta, és fejlesztette oktatási programját, vendégelőadók részvételével, 2 hazai és külföldi
szakmai kirándulással színesítette az oktatást. Kiadta a Vándoriskola 25 éves évfordulója alkalmából
a”Vándorok könyvét, a Vándoriskola 25 éve” című kiadványt.
A vándoriskola hallgatói részt vettek a Budafa-Pusztai Arborétum Fogadóépületére kiírt tervpályázaton,
ahol a megvalósítási tervig jutottak el.
Folytatta Főépítészi tevékenység oktatási programjának előkészítését.
Önkéntes munka: 20 fő
Tevékenység célcsoportja: Frissen diplomázott építészek, 15 fő
Főbb eredmény: „Vándoriskola 25 éve” c. kiadvány
3 .kulturális tevékenység,
Támogatta és részt vett a „ Makovecz díj” átadásában, – melyet a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány a Magyar
Művészeti Akadémiával és a Kós Károly Egyesüléssel együtt - a 2012-ben kötött együttműködési megállapodás
szellemében - első alkalommal 2015-ben Makovecz Imre 80. születésnapja alkalmából adományozták a
Zeneakadémián rendezett ünnepségen.
Önkéntes munka: 6 fő
Kiadta az Országépítő, Építészet- körmyezet - társadalom c. negyed éves folyóirat 26. évfolyamát, számonként
1150 példányban. Önkéntes munka: 15 fő
Az elmúlt évek eredményei alapján továbbra is kiemelten foglalkozott a Kós Károly Egyesüléshez tartozó irodák,
műhelyek és az Egyesülés intézményei (Vándoriskola, Konferenciák, Könyvkiadás) tevékenységével, megismertetve
azt minél szélesebb közönséggel és egymással, hozzáférhetővé téve számukra a minél szélesebb körből származó
gondolatokat, amelyek munkájukat, nézeteik megformálását segíthetik.
2015-ben elindította az ORSZÁGÉPÍTŐ NET internetes folyóiratot.
Tevékenység célcsoportja: . A KKE, tagszervezetei és intézményei tevékenysége által érintett szakmai szervezetek,
csoportok (pl. főépítészek, vándoriskolai képzésben résztvevő fiatal építészek. stb.): 23 tagszervezet és 16 egyéni tag,
előfizetők: 300 főiskolák, felsőoktatási intézmények könyvtárai, határon túli szakmai szervezetek, csoportok stb).
Főbb eredmény: 2015/3 szám melléklete Plesz Antal munkásságáról

4. Kulturális tevékenység, Folytatta Makovecz Imre hagyatékának kezelésére létrejött Makovecz Imre
Közhasznú Alapítvánnyal egyeztetve az építészeti életmű feldolgozását. (1724/2013 korm.hat.)
5. kulturális örökség megóvása,
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a határon túli magyarsággal kapcsolatban - az Erdélyi Országépítő Kós Károly Egyesülettel kapcsolattartás, közös
szakmai és társadalmi programok szervezése
6. műemlékvédelem,
2015-ben nem volt ilyen jellegű tevékenység
7. környezetvédelem,

Ars Topia Alapítvány támogatása
2015-ben adománnyal támogatta az Ars-Topia fürdőépítő kaláka munkáját.
Lebonyolítója volt a sepsiszentgyörgyi Asociata Országépítő Kós Károly Egyesüléssel közösen az NKA-ál nyert „a
táji örökségvédelmi stratégia és metodika kidolgozására az erdélyi Kisbacon település természeti, táji, kultúrtörténeti
értékeinek felmérésére és bemutatására” c. pályázatnak.
Önkéntes munka: 2 fő
8. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
Az Erdélyi Kós Károly Országépítő Egyesülettel együttműködés, vándorok fogadása stb.
Tevékenység célcsoportja:A KKE, tagszervezetei és intézményei tevékenysége által érintett szakmai szervezetek,
csoportok ( vándoriskolai képzésben résztvevő fiatal építészek. stb.): 23 tagszervezet és 16 egyéni tag, stb.,
Főbb eredmény: Az együttműködés megerősítése, Az Erdélyi Kós Károly Országépítő Egyesülettel, 2016-ben
Csíkszeredában rendezendő közös konferencia előkészítése
Önkéntes munka összesen: 59
Budapest, 2016. május 10.
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