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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 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 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 2021 évi tevékenysége:
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,
Osskár díj 2020 építészeti pályázat „Díjkiosztó rendezvény és kiállítás megvalósítása” Az építészeti
OSSKÁR- díjat Osskó Judit Ybl-díjas Príma Primissima díjas építész alapította. Az Osskar díj célja: Olyan
új építészeti alkotásokat, együtteseket keresünk, amelyek illeszkednek a település, a táj szelleméhez,
rendezik, és nem zaklatják tovább meglévő természeti és épített környezetünket. Olyan kiemelkedő
színvonalú műveket szeretnénk díjazni, amelyekben a vezető szerepet a humánum, a harmónia és a minőség
képviseli. A beküldött épületeket, együtteseket ezért tágabb környezetükkel együtt kívánjuk értékelni, hiszen
a Díj odaítélésének legfontosabb szempontja, hogy az új létesítmény
Az OSSKÁR-díj célja:
Olyan új építészeti alkotásokat, együtteseket keresünk, amelyek illeszkednek a település, a táj szelleméhez,
rendezik, és nem zaklatják tovább meglévő természeti és épített környezetünket. Olyan kiemelkedő
színvonalú műveket szeretnénk díjazni, amelyekben a vezető szerepet a humánum, a harmónia és a minőség
képviseli. A beküldött épületeket, együtteseket ezért tágabb környezetükkel együtt kívánjuk értékelni, hiszen
a Díj odaítélésének legfontosabb szempontja, hogy az új létesítmény
Díjátadó
A járványügyi helyzetre és előírásokra tekintettel a díjátadó időpontját többször el kellett halasztanunk,
végül a 2021. június 28-i időpont volt a lehető legkorábbi nap, amikor meg lehetett tartani a Pesti Vigadó
Déli termében. A technikai eszközöket a Vigadótól béreltük. (eszközbérlet, projektor, laptop, mikrofon,
hangosítás, stb.)
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Az eseményt meghirdettük a levelezőlistákon, a szakmai és a művészeti, közéleti sajtóban. A részvételre a
Vigadó honlapján lehetett regisztrálni, a jelentkezők száma 90 fő volt. (Pr- és reklámtevékenység)
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: 90 fő
Önkéntes munka:

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
2021-ben működtette a harminckettedik 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.
A vírushelyzetnek megfelelően a kidolgozásra került tematikát folyamatosan, a korlátozások függvényében
módosítani kellett, de az irodákban végzett építészeti-gyakorlati ismereteket így is kiegészíteni lehetett a
közösségben végzett elméleti képzéssel/önképzéssel és szakmai kirándulásokkal, előadásokkal. A
korlátozások engedte lehetőségeken belül a következő formában valósítottuk meg a támogatás keretében a
programot:
- épületlátogatás, irodalátogatás
- előadások személyes jelenléttel
- előadások online formában
- tervpályázatok
- szakmai kirándulások helyszíni előadásokkal
- építészeti tábor előkészítő videó előadásokkal
Folytatta a Vándoriskola oktatási programjának és tevékenységének részeként elindított Főépítészi
tevékenység oktatási programját.
Tevékenység célcsoportja: Frissen diplomázott építészek, 15 fő
Önkéntes munka: 5 fő

3. kulturális tevékenység,
Magyar Művészeti Akadémia, Makovecz Imre, és a Kós Károly Egyesülés által alapított Makovecz Imre díj
2021 - átadásához 1.000.000,- forinttal járult hozzá.
Kiadta az „Országépítő, Építészet- környezet – társadalom” c. negyed éves folyóirat 33 évfolyamát Az NKA
és az EMMI-től kapott támogatás segítségével, az évi 4 számot Kálmán István emlékére kiadott melléklettel
bővítette.
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).

Közhasznúsági jelentés 2021
Önkéntes munka: 2 fő
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
segítségével., és folyamatosan készültek a filmek, és podcastok, amelyek az Országépítő.net felületén
jelennek meg.
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).
Önkéntes munka: 2 fő

4. Kulturális tevékenység
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
Előkészítette az NKA-tól kapott támogatás segítségével a „Tokaj, a Borvidék Építészete” c. kiadvány
megjelentetésére” amelyet 2022-ben fog kiadni.

5. kulturális örökség megóvása,
„Az NKA-tól elnyert pályázat segítségével részt vett a Verőcei Mlleniumi Harangsor 4 haranglábának
felújítási munkálataiban.
A támogatott felújítás előzményei: A verőcei Duna-parton 2001. októberében állították fel a Hétvezér
haranglábakat, melyek azelőtt, 2000-től a budapesti Hősök terén álltak. Tervezői Makovecz Imre
tanítványai, munkatársai. A harangokat Gombos Miklós harangöntő mester készítette Elvégzett munkálatok
a Haranglábakon: A felújítás során a harangok csapágyazását, tartószerkezetét, valamint tetőfedéseit
újítattuk fel. A faszerkezeti-és faanyagvédelmi munkák elvégzését követően a harangjáték működtetéséhez
szükséges elektromos hálózat korszerűsítse történt meg, melyet a Parner-Vill Bt. végzett el.
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, főiskolák, felsőoktatási intézmények könyvtárai, határon túli szakmai
szervezetek, csoportok stb).
Önkéntes munka: 2 fő

6. műemlékvédelem,
A Kós Károly Egyesülés tagjai tevékenyen részt vesznek Makovecz Imre épületeinek felújítási
munkálataiban

Összes önkéntes munka: 12 fő
Budapest, 2022. május 20.
Ertsey Attila
a kuratórium elnöke

