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Közalapítvány kezelő 
szervének tagjai:

Kuratóriumi elnök: ifj. Gyergyádesz 
László, kuratóriumi elnökhelyettes: 
Váczi Mária; kuratóriumi tag: Probstner 
János, Horváth Mária, Neuberger 
Gizella 

Kuratóriumi elnök: Szilágyi Áron, 
titkár: Leskowsky Albert; 
kuratóriumi tagok: Bogdándy 
Ferenc, Laczkóné Pálfi Alojzia, 
Kurdi Viktor

Kuratóriumi elnök: Horváth 
Attiláné, kuratóriumi tagok: 
Véghné Bánóczki Anna, Lévai 
Jánosné, Trungel Ilona, Balázs-
Kovács Éva, Kertész Erzsébet, 
Minda Imre László

Kuratóriumi elnök: dr. Fülöp 
Tamás;  kuratóriumi elnökhelyettes: 
Csengery Zsolt; kuratóriumi tagok: 
dr. Boza Pál; dr. Danyi József ; 
Kanalas Imre; dr. Sztachó-Pekáry 
István; dr. Belina Károly, Hódi 
Gergő, dr. Weltsch Zoltán, Budai 
Ákos

Kuratóriumi elnök: dr. Szabó 
József; alelnök: Pápai István;  
kuratóriumi tagok: Falu György; 
dr. Sárközy István; Somodi 
Sándor; dr. Tóth István; Dósay 
József; titkár: Kiss Béla

Közalapítvány 
székhelye: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 21. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15. 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Közalapítvány 
elérhetőség (postai; 
telefonos; e-mail):

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 21. ; 
76/481-711; 
museum@animationhouse.hu

H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 15.,
76/486-616; +36705180801;
info@hangszergyujtemeny.hu 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 

penzugy@vszk.hu

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
76/516-491; radics.renata@uni-
neumann.hu

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
+36703796056;
titkar@kecskemetkozbiztonsagae
rt.hu

link http://www.animationhouse.hu/
http://www.hangszergyujtemeny.hu
/

www.vszk.hu 

Közalapítvány célja:

 p y j    
tekintettel a műfaj több évtizedes helyi 
hagyományára – a magyar animációs 
filmművészet értékeinek megőrzése és 
népszerűsítése, ezen belül különösen a 
múltban használt animációs filmkészítő 
eszközök felkutatása és bemutatása, 
valamint Magyarországon és külföldön 
élt kiemelkedő tehetségű animációs 
filmművészek munkáinak és 
relikviáinak összegyűjtése, tudományos 
feldolgozása és tárolása. A 
Közalapítvány célja továbbá a magyar 
animációs filmművészet népszerűsítése 
helyben, a régióban, az ország egész 
területén, külföldön – különös 
tekintettel a határon túli magyarok 
körében – műhely foglalkozásokkal, 
kiállításokkal, hazai és külföldi 
vetítésekkel, nemzetközi animációs 
filmfesztiválok szervezésével, 
szakkönyvek, és periodika kiadásával, 
valamint egyéb, a magyar animáció 
megőrzését és fejlődését segítő 
tevékenység. Művészi értéket képviselő 
magyar és külföldi animációs filmek 
sokszorosítása és értékesítése, így a 

A Közalapítvány célja a kulturális 
tevékenység támogatása, és a 
kulturális örökség megóvása 
különösen a magyar és külföldi 
népi és egyéb hangszerek 
(hangeszközök) gyűjtése, 
megőrzése, nyilvántartása, oktatása 
és közművelődési szempontú 
feldolgozása és bemutatása, 
részvétel a város kulturális életének 
eseményeiben (pl. Kecskeméti 
Népzenei Találkozó, Tavaszi 
Fesztivál, Hírös Hét Fesztivál), az 
egyetemes zenei és hangszerkultúra 
értékeinek felkutatása, 
népszerűsítése, együttműködés és 
kapcsolattartás az illetékes hazai és 
külföldi állami önkormányzati és 
egyéb intézményekkel, 
szervezetekkel, pályázatok és 
ösztöndíjak kiírása: 
hangszerkészítés, restaurálás, 
zeneszerzés, hangszergyűjtés, 
hangszertörténet témakörökben.

Az alapító, valamint az alapító 
tulajdonosi részvételével működő 
gazdasági társaságok dolgozói 
számára önsegélyező, 
rehabilitációs és karitatív 
feladatok ellátása.

A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében felsorolt helyi
közszolgáltatások közül a
közfeladatok folyamatos ellátása
céljából helyi önkormányzati
feladat a kultúra, a közművelődési
és tudományos tevékenység
valamint az ifjúsági ügyek
támogatása, továbbá
gazdaságszervezéssel kapcsolatos
feladatok ellátása.

Segítségnyújtása azoknak a 
hivatalos és önszerveződő 
közösségeknek, szervezeteknek, 
amelyek a város 
közbiztonságának javítását tűzték 
ki célul.

Alapító okirat:

http://www.animationhouse.hu/
http://www.vszk.hu/
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