Közhasznúsági jelentés 2018

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 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 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.
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 2018.ÉVI TEVÉKENYSÉGE:

Közhasznúsági jelentés 2018
2018-ben működtette a huszonkilencedik éves - Kós Károly Egyesülés Építész
Vándoriskolát, a magyarországi és határon kívüli magyar, frissen diplomázott építészek 3
éves posztgraduális képzését. Oktatási programját, vendégelőadók részvételével színesítve. 1
hazai és külföldi szakmai kirándulást szervezett az oktatás részeként
Kiadta az „Országépítő, Építészet- környezet – társadalom” c. negyed éves folyóirat 29.
évfolyamát
Folytatta, és tovább fejlesztette a 2015-ben elindított „Országépítő. net” internetes folyóirat
megjelentetését, és a Kós Károly Egyesülés honlapjának fejlesztését.
Folytatta a Vándoriskola oktatási programjának és tevékenységének részeként elindított
Főépítészi tevékenység oktatási programját.
Adománnyal támogatta az Ars-Topia erdélyi fürdőépítő kaláka munkáját
Folytatta Makovecz Imre építészeti életmű feldolgozását, a hagyatékának kezelésére
létrejött Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány és az EMMI támogatásával. A Makovecz
Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1850/2016. (XII. 23.)
Korm. határozat (Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.))
Korm. határozat módosítása) előírásainak megfelelően
Részt vállalt „Se szavam se gondolatom: csak néztem és gyönyörködtem” Medgyaszay
István építőművészete c, vándorkiállítás lebonyolításában, Erdélyben
Megrendezte a „Salamin Ferenc: Munkák, alkotótársak, tanítványok” című kiállítást a
Vigadóban 2018 04.06-05.18 között.
Kiadta az „Európai Közép, Szimptomatikus jelenségek a politika, a kultúra és a
gazdaság területéről” című folyóirat 2018/1-2 számát.
Támogatta a „Székely élet-terek” kiállítást és műhelykonferenciát –valamint a hozzá
kapcsolódó „Csűrjeink újra hasznosítása” c. kiadvány nyomtatását
Megrendezte a Kós Károly Egyesülés Utazó konferenciáját Barcson és környékén
2018.04.27 és 29 között
Megrendezte a „Hármas tagozódás szeminárium Alexander Caspar vezetésével” c.
konferenciát, 2018.11.2-3-4.én, a Makovecz Házban
Elindította Dévényi Sándor építész Kiállításának szervezési munkálatait, amely a Vígadó
nagyteremében, 2019. január-március között kerül megrendezésre
Budapest.2019.május 20.
Ertsey Attila
a kuratórium elnöke

