
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

Dr. Kálmán Ernő Béla

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

0 1 0 1 0 0 1 2 0 7 5 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

1 0 1 3 Budapest

Attila út

15.

    

0 1 0 1 0 0 1 2 0 7 5

0 7 0 0 P k 6 0 0 4 5  2 0 1 5

1 8 6 5 1 2 9 2 1 4 1

Dr. Kálmán Ernő Béla

Budapest 2 0 2 1 0 5 3 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

180 1 139

180 180

959

16 922 74 331

2 500

14 422 74 331

17 102 75 470

182 560

120 120

-750 62

812 378

298 3 839

298 3 839

16 622 71 071

17 102 75 470

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

20 879 18 841 20 879 18 841

20 860 18 841 20 860 18 841

30 9 30 9

20 909 18 850 20 909 18 850

20 909 18 850 20 909 18 850

19 983 18 246 19 983 18 246

74 200 74 200

26 26

37 37

3 3

20 097 18 472 20 097 18 472

20 097 18 472 20 097 18 472

812 378 812 378

812 378 812 378

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

16 100 16 400 16 100 16 400

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

1 0 1 3 Budapest

Attila út

15.

    

0 7 0 0 P k 6 0 0 4 5  2 0 1 5

0 1 0 1 0 0 1 2 0 7 5

1 8 6 5 1 2 9 2 1 4 1

Dr. Kálmán Ernő Béla

Nem közhasznú

hazai és határontúli emberek,egyetemi hallg,építészek

1600
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

20 909 18 850

20 909 18 850

20 097 18 472

74 200

20 097 18 472

812 378

20 20

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

Támogatások gazdasági társaságoktól

magyarországi kft-k

2020.01.01-2020-12.31.

2 440 700

2 440 700

2 440 700

2 440 700

2 440 700

2 440 700

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

2019 N9852 sz.pályázati adatlap mellékletében felsorolt feladatokra

Nemzeti Kultúrális Alap

2018.09.16-2019.11.30. meghosszabbítva

30 000 000

19 400 000

19 400 000

3 000 000

19 400 000

19 400 000

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

A Klebelsberg Emlékház működtetése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020.10.20-2021.12.31.

68 071 000

0

0

68 071 000

0

0

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

Kitöltő verzió:3.12.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2022.01.28 20.01.35



1 

 

2020 ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÓ MELLÉKLET 

Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány 
 

 
A Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány nemzetközi alapítvány célja, hogy kulturális 
alapokon gazdasági kapcsolatokat építve közösen és minél szélesebb körben képviselje a 
közép-európai hagyományokat, kulturális értékeinket. 
 
Megnyitásától kezdve irányítja a Klebelsberg Emlékház szakmai életét. Az emlékházi 
programok fókuszában alapvetően a két világháború közötti negyedszázad történelmi, 
kulturális és gazdasági életének a vizsgálata, előzményeinek és utóéletének a feltárása, valamint 
kiemelten Klebelsberg Kunó kultuszminiszter munkásságának a bemutatása áll. Ebben a 
legfontosabb stratégia partner a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, de rendszeresen 
együttműködünk többek között a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), a Magyar Nemzeti 
Galéria (MNG) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagjaival, munkatársaival is.  E 
klebelsbergi örökség szellemében szervezett programok a magyar nemzeti múlt feltárását, józan 
megítélését, értelmezését és gyakran újraértelmezését segítik, ezt a 2020-ban szervezett 
emlékházi programjainkat részletesen bemutató második kiadványunk részletesen ismerteti. 
 http://v4fund.archi/wp-content/uploads/2021/04/KlebelsbergEmlekhaz_2020_web.pdf 
 
2020 rendkívüli év volt a pandémia miatt elrendelt rendkívüli állapot következtében, így 
programjaink egy részéről le kellett mondanunk, egy részét pedig közönség nélkül zártkörben 
megtartottuk és ezekről filmfelvételeket készítettünk, melyek mindenki számára elérhetők a 
honlapunkon. https://klebelsbergkastely.hu/video-felvetelek/ 
 
A 2020 évi megnyitó programunk januárban a Magyar koronázási jelvények fotókiállítása és a 
kapcsolódó szimpózium volt. A vészhelyzet kihirdetéséig nyolc nyilvános előadást tudunk 
megtartani. A járvány enyhülése után nagyszabású szabadtéri kiállítással nyitottunk László 
Gyula professzor rajzaiból, majd további nyolc előadásunk volt az előírások betartásával, majd 
az évvégi újabb záráskor négy előadás már zártkörben, videón rögzítve folyt le. A nyilvános 

előadásokat 30-60 fő látogatta átlagban. A kiállítások megnyitóján 90-100 fő vett részt. 
  
Klebelsberg Kuno több ezer – valószínűleg 4000 - kötetes könyvtára gyakorlatilag 
megsemmisült, néhány darabot találtak meg korábban az OSZK egy külső raktárában.  
  
A Klebelsberg Könyvtár új állományának az összeállítását is a V4 Építészeti Alapítvány végzi 
a 2019 N 9852.sz. pályázati támogatás kereteiből. A gyűjtőmunka irányainak a 
meghatározásában a Klebelsberg Kunó életét és munkásságát évtizedek óta kutató történész, 
dr. Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár vezetője a segíti munkát. 
 
Cél a Klebelsberg-kastélyban olyan szakkönyvtár kialakítása, amely a névadó személyével, 
illetve tágabban: a magyar kultúrpolitika történetével és jelenbéli folyamataival kapcsolatos 
könyveket, tanulmányokat, cikkeket, elektronikus adathordozókat gyűjti, részben materiális, 
részben pedig elektronikus formában. 
Ezen szempontok figyelembevételével kezdődött meg a gyűjtés, a könyvvásárlások 
(antikváriumokban, internetes oldalakon stb.), illetve a felajánlások, ajándékozások útján 
érkezett anyagok befogadása, így a könyvtár polcokon jelenleg több mint 1000 db kiadvány 

található. A folyamatos kutatás és könyvbeszerzések mellett készül a könyvek a.) 
címrendszavas, illetve b.) szerzői betűrendes listája. 
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Támogatások Gazdasági társaságoktól 
 
 
XIII. Építész Regatta Nagydíj vitorlásverseny és nemzetközi építészeti találkozó a 
Balatonon. Hagyományőrzés, kulturális előadások, nemzetközi szakmai találkozók 
2020. szeptember 4-6.  
 
Az Építész Regatta már többéves múltat tudhatott magáénak, amikor 2015-ben a V4 
Építészeti Alapítvány bekapcsolódott a programjai szervezésébe. Tette ezt egyrészt azért, 
mert az Építész Regatta korántsem csak a versenyzésről szólt. Az alapítók, Kálmán Ernő (a V4 
Építészeti Alapítvány kuratóriumának az elnöke) és Borsay Attila építészek már a 2007. évi 
megalakulás pillanatától kezdően nem csak sporteseményként tekintettek a rendezvényre, 
hanem egyben hagyományápoló kulturális építészszakmai találkozóként is gondolkodtak róla 
és ennek megfelelően szervezték évről évre ezt a balatoni szezonnyitó rendezvényt.  

Hagyományőrzés 

A hagyományőrzés értelemszerűen a Balatonhoz, a balatoni vitorlázás múltjához kötődött: a 
vízi seregszemlébe igyekeztek bevonni a balatoni vitorlázás híres „történelmi” hajóit is, 
megszervezve, hogy azok minden évben a balatonlellei kikötőben felsorakozva várják és 
kápráztassák el szépségükkel az Építész Regatta résztvevőit. Felemelő megtapasztalni évről 
évre, hogy a két háború között készült, gyönyörűen felújított féltucatnyi vitorlás milyen 
nagyfokú tiszteletet vált ki a 21. század bűvöletében „vitorlázó” hajósokban. E klasszikus hajók 
kétségtelenül a verseny nagy büszkeségei, de egyben jelzik az Építész Regattának, mint 
vitorláseseménynek a rangját is, hiszen ennyi klasszikus, műemlék vitorlás a több száz hajót 

felvonultató országos Kékszalag versenyen szokott csak megjelenni. 
 
Az Építész Regatta építészek versenyeként indult, és ezt a szakmai profilját ma is őrzi: 
kulturális programjainak egy része ezért is kötődik építészeti eseményekhez, évfordulókhoz, 
aktualitásokhoz, amelyekről, évről évre egy-egy nagynevű szakértő tart előadást.  
2020-ban a száz évvel ezelőtt megkötött trianoni békediktátum, illetve ehhez kapcsolódóan 
2020, mint a nemzeti összetartozás éve kerül fókuszba, ráirányítva a figyelmet a nemzeti 
összefogás mindenkori jelentőségére, az egymás iránti tisztelet és felelősségvállalás 
fontosságára.    
 
A háromnapos Építész Regattám részvevő hajók a balatonlellei kikötőből indulva érkeznek meg 
a célállomásra, Keszthelyre. A verseny hosszú évek alatt kialakult menetrendjét a vírushelyzet 
az idén felülírta. Amíg a korábbi években többnyire májusban vagy kora júniusban, mintegy 
szezonnyitó balatoni eseményként került megrendezésre, addig ebben az évben kitolódott 
szeptemberre. A verseny a keszthelyi jachtkikötőben ért véget. A vírushelyzetre való tekintettel 
a Festetics-kastély helyett a kikötőben, szabad térben került sor a szombat esti díjátadó 
ünnepségre is.  
 
A résztvevőket dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási 
államtitkára, az esemény fővédnöke köszöntötte és adta át díjakat. Felolvastuk Istenes 

Józsefnek, a Szlovák Építész Szövetség alelnökének a köszöntőlevelét, aki a pandémia miatt 
személyesen nem tudott jelen lenni. Kálmán Ernő, az Építész Regatta megálmodója foglalta 
össze a nap és egyben a versenysorozat történetét, kitérve aktuális építészeti kérdésekre, többek 
között keresve a választ arra is, hogy hol a helye és mi lehet a feladata ennek az eseménynek a 
hazai építészeti palettán.  
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Vasárnap a Keszthely–Szigliget között hajózva mérték össze tudásukat a résztvevők. 

Tapasztalatok 
Az Építész Regatta a hazai építésztársadalom egyik legnagyobb és legsokrétűbb szakmai 
eseményévé vált, de az is kivételessé teszi, hogy építészek számára szervezett hasonló 
rendezvény egész Európában nem létezik. Nem csak a balatoni vitorlázás hagyományait 
folytatja, hanem kiváló arra is, hogy évről évre közel 150 építész és társtervező, illetve az 
építészet egyéb szereplői, magyar és külföldi szakemberek kötetlen formában, a hétköznapi 
rutinból kiszakadva találkozzanak egymással, kapcsolatba kerüljenek, szakmai és baráti 
kapcsolatokat alakítsanak ki. A résztvevők, és különösen a nemzetközi színtérről érkezők egyre 
növekvő száma mindenképpen azt jelzi, hogy a közel másfél évtizedes hagyománnyal bíró 
Építész Regattának nem csak múltja, hanem remélhetőn komoly jövője is van.  
 
A rendezvénynek támogatói a fenti célokkal egyetértve azok megvalósulása érdekében 
támogatják a rendező V4 Építészeti Alapítványt. 
Résztvevők száma: évente kb. 150 fő 

 
 

 


