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A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉSRŐL
Az Egyesülés alapvetően a magyarországi szerves építészeti gondolkodás köré szerveződött, 2016-ban 32
építészirodából és egyéni építészből, 4 kivitelező cégből és 2 tájépítész irodából áll jelenleg, melyek közé határon túli
irodák is tartoznak. Az Egyesülést Makovecz Imre, Kampis Miklós és Kálmán István alapították 1989-ben, jelenleg is
több Kossuth, Széchenyi és Ybl díjas építész a tagja szerte az országban Miskolctól Pécsig, Szombathelytől
Debrecenig és természetesen Budapesten is. Ezen kívül ~100 végzett vándoriskolás, gyakorló építész és építésziroda
tartozik a „vonzáskörzetéhez”. Az Egyesülésnek a konkrét, napi szakmagyakorláson kívül jelenleg 3 fő tevékenységi
köre van:
1. Az Országépítő negyedéves folyóirat kiadása,
2. Végzett építészeknek meghirdetett Vándoriskola működtetése,
3. Évente 2-3 alkalommal szakmai Konferenciák szervezése.
Mindezeken kívül az Egyesülés egy alapítványt is működtet és az utóbbi időben aktívan vett részt a beregi, a
felsőzsolcai árvízi újjáépítésben, a devecseri iszapkatasztrófa utáni újjáépítésben valamint az ócsai szociális lakópark
tervezésében és lebonyolításában. Házainál alapvetően a természetes alapanyagokat (tégla, cserép stb.) részesíti
előnyben.

KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY 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:

Az Alapítvány 2016 évi tevékenysége:
1.Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskola

2016-ben működtette a huszonhatodik éves - Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskolát, a
magyarországi és határon kívüli magyar, frissen diplomázott építészek 3 éves posztgraduális képzését.
Oktatási programját, vendégelőadók részvételével színesítve. 2 hazai és külföldi szakmai kirándulást
szervezett az oktatás részeként.
Folytatta Makovecz Imre hagyatékának kezelésére létrejött Makovecz Imre Közhasznú Alapítvánnyal
egyeztetve az építészeti életmű feldolgozását.
A „ Makovecz díjat” 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.
2.Kiállítások, konferenciák rendezése
Megrendezte 2016.szeptember 30 és október 2 között a Kós Károly Egyesülés utózó konferenciáját Tokaj-Hegyalján.

Közhasznúsági jelentés 2016
A Kós Károly Egyesülés 2014-ben volt 25 éves ezen alkalomból folytatta a jubileumi kiállítás
előkészítését.
3. Ars Topia támogatása
Adománnyal támogatta az Ars-Topia fürdőépítő kaláka munkáját.
Pályázaton vett részt a sepsiszentgyörgyi Országépítő Kós Károly Egyesüléssel közösen „A táji települési
örökségvédelmi stratégia kidolgozására Bölön község természeti, táji, kultúrtörténeti értékeinek felmérésére és
bemutatására”.
4. Makovecz életmű feldolgozása

Folytatta Makovecz Imre hagyatékának kezelésére létrejött Makovecz Imre Közhasznú Alapítvánnyal
egyeztetve az építészeti életmű feldolgozását.
5. Országépítő kiadása
Kiadta az Országépítő, Építészet- környezet - társadalom c. negyed éves folyóirat 27. évfolyamát. Kiadta A
2016/4-as szám mellékletében Nemzetközi Makovecz-konferencia összefoglóját. 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. A lapot a Lapker, a Könyvtárellátó által, saját terjesztésben előfizetőknek és
boltoknak juttatja el.
2016-ban is folytatta a 2015-ben elindított az ORSZÁGÉPÍTŐ NET internetes folyóirat megjelentetését az NKA-tól
kapott támogatás segítségével.
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