Közhasznúsági jelentés 2017
TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA:
A 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

AZ ALAPÍTVÁNY 2017.ÉVI TEVÉKENYSÉGE:
1.Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskola
2017-ben működtette a huszonnyolcadik 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.
Társszervezőként részt vett a Viszáki Csupor Kert nyári alkotó tábor szervezésében ,
előkészítészítésében és lebonyolításában a KKE Vándoriskola bevonásával.
Elvégezte a - komplex felmérés a lyukóvölgyi területfejlesztési elképzelések
kidolgozásához – település és épületállomány vizsgálat, valamint infrastrukturális fejlesztési
javaslat és közösségi ház vázlattervének elkészítése munkát.
2.Kiállítások, konferenciák rendezése
2017-ben nem rendezett konferenciát.
3. Ars Topia támogatása
Adománnyal támogatta az Ars-Topia fürdőépítő kaláka munkáját.
4. Makovecz életmű feldolgozása
Folytatta Makovecz Imre hagyatékának kezelésére létrejött Makovecz Imre Közhasznú
Alapítvánnyal egyeztetve az építészeti életmű feldolgozását.
A Kormány 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozata a Makovecz Imre életművének gondozásáról
szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításában meghatározott feladatok alapján.

Közhasznúsági jelentés 2017
Cikkeket, fotókat, tanulmányokat jelentetett meg az Országépítő és az Országépítő.net lapokban,
továbbá edukációs kiadvány szerkesztését kezdte meg.
5. Országépítő kiadása
Kiadta az Országépítő, Építészet- környezet - társadalom c. negyed éves folyóirat 28. évfolyamát..
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.
2017-ben megjelentette ORSZÁGÉPÍTŐ NET internetes folyóirat 3. évfolyámát.
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