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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.
Az Alapítvány 2020 évi tevékenysége:
2020-ben működtette a harmincegyedik éves - Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskolát, a
magyarországi és határon kívüli magyar, frissen diplomázott építészek 3 éves posztgraduális képzését. A
pandémia miatt csökkentett közösségi programokkal.
Kiadta az „Országépítő, Építészet- környezet – társadalom” c. negyed éves folyóirat 31. évfolyamát
Folytatta, és tovább fejlesztette a 2015-ben elindított „Országépítő. net” internetes folyóirat
megjelentetését, és a Kós Károly Egyesülés honlapjának fejlesztését.
Megjelentette a „Szerves Építészeti-Mozgóképes magazint” az NKA-tól elnyert pályázati támogatás
segíségével.
Folytatta a Vándoriskola oktatási programjának és tevékenységének részeként elindított Főépítészi
tevékenység oktatási programját.
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
Támogatta Turi Attila Ybl-díjas építész munkásságát bemutató kiállítást és könyv megjelentetését
Budapest, 2021. május 3.
Ertsey Attila
a kuratórium elnöke

