
Gerő Éva Alap – de iure – de facto  
 

Tájékoztatás  
a „de iure” létező, ám „de facto” még nem működő  

Gerő Éva Alapról, a kuratóriumról, a 2016. évi támogatás odaítéléséről  
a kuratórium tagjai számára 

 
Az értesítést kapják: dr. Várszegi Asztrik főapát úr, dr. Gerő Gyula, dr. Hubert Gabriella, dr. Dejcsics Konrád – 
mint a kuratóriumnak tisztségükből, ill. helyzetükből adódóan tagjai, továbbá Németh Tamásné, mint a 
Pannonhalmi Főapátság gazdasági igazgatója, valamint Rudas Valéria az alapító által a családjának és a civil 
szférának a folyamatos képviseletére felkért kurátor.  
 
Ahogy azt a könyvtárosok levelezőlistáján (KATALIST), az egyházi könyvtárak levelezőlistáján (ekelista), 
valamint az Egyházi Könyvárak Egyesülése (EKE) és a Pannonhalmi Főapátság honlapján közzétettük, 2016. 
március 17-én létrejött a Gerő Éva Alap. 
 
Az alapítványt tevő az Alap vagyoni szolgáltatását - 51.000,- €, azaz ötvenegyezer Euró közérdekű 
kötelezettségvállalást - 2016. március 23-án átutalta a Gerő Éva Alap számlájára, melyet az Alap kezelője 
(Pannonhalmi Főapátság) 1,1 % kamattal betétbe helyezett a CIB Banknál.  
 
Az Alapról a kedvezményezetteket – magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak – az Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 2016. évi közgyűlésén (2016. június 27., Szarvas) tájékoztatjuk részletesen. 
 
Az Alap létrejötte:  
 
Dr. Gerő Gyula 2015 őszén azzal a kéréssel és ajánlattal kereste meg a Pannonhalmi Főapátságot, hogy elhunyt 
lánya, Gerő Éva emlékére egy alapítványt szeretne létrehozni, mely alapítvány kezelőjének felkérte a 
Pannonhalmi Főapátságot. 
 
A Főapátság vállalta a felkérést. Alapos előkészítés után 2016. március 17-én megszületett a Gerő Éva Alap, az 
erről szóló „Megállapodás” aláírásával. 
 
Az Alap tartalma, célja, kedvezményezettjei:  
 
Az Alaptól pályázattal elnyerhető támogatás kedvezményzettje egyik évben valamely magyarországi egyházi-
felekezeti könyvtár, másik évben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. 
 
Az Alap  célja valamely magyarországi egyházi, felekezeti könyvtár számára egyedi és általános restaurálás, 
állagmegóvás, prevenció megvalósítása, állományvédelmi és egyéb, az állagmegóvást elősegítő eszközök 
beszerzése, cseréje, felújítása, illetve hozzájárulás e célok megvalósításához.   
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a fentieken kívül a támogatást felhasználhatja a régi gyűjtemény 
gyarapítására, alapvető muzeális dokumentumok beszerzésére, a bencés rend feloszlatása (1786) előtt a könyvtár 
tulajdonában lévő könyvek visszavásárlására. 
 
Az Alap története: 
 
2015.  
Az Alap története 0. évének a 2015. évet tekinthetjük.   
Az Alaphoz köthető, de még nem az Alap tőkéjéből származó támogatást ebben az évben nagyobb részben a 
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, kisebb részben különböző magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak 
kapták a következő módon: 2015 őszén, amikor a Főapátság vállalta az Alap gondozását, Gerő Gyula az Alap 
51.000,- €, azaz ötvenegyezer Euró vagyoni szolgáltatásától (melynek kamata, kb. 300.000 Ft használható fel 
évente) függetlenül 403.000 Ft-ot utalt át az Alap számára elkülönített számlára. Ebből 300.000 Ft-ot a tervezett 
Alap céljának megfelelően a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár használta fel – restaurálásra -, 103.000 Ft-ot 
pedig a Gerő Gyula szerkesztette Magyar könyvtörténeti kronológia I-IV. kötetének kedvezményes beszerzésére 
fordíthatták azok az egyházi könyvtárak, amelyek igényelték ezt a művet. (Az I-IV. kötetet 13, csak a IV. kötetet, 
mert az I-III. kötetet már korábban beszerezte, további 6 könyvtár ingyen kapta meg.) A könyvbeszerzést a 
Főapátsági Könyvtár koordinálta és bonyolította le.  
 
2016. 
Az Alap történetének 1. éve 2016. 
A kedvezményezett ebben az évben valamely egyházi könyvtár.  



A támogatás a Megállapodás értelmében pályázati úton nyerhető el.  
A pályáztatás ütemezése az Alapról szóló Megállapodás értelmében: 
A pályázati felhívás közzététele: adott év március 1. és 15. között 
A pályázatok beérkezésének határideje: adott év április 30. 
A bíráló bizottság ülése: az adott év május 15. és 31. között. 
Az eredmény kihirdetése: adott év június 12. 
Elszámolás: következő év február 28. 
 
Mivel a Megállapodást 2016. március 17-én írta alá az alapítványt tevő: dr. Gerő Gyula és az alapítvány 
gondozója: Pannonhalmi Főapátság, képviselője dr. Várszegi Asztrik püspök-főapát, tehát az Alap de iure 
létrejött, ám de facto még nem működik, a 2016. évi támogatást az alapítványt tevő (dr. Gerő Gyula) és a 
Pannonhalmi Főapátság szándéka szerint nem pályáztatással ítéljük meg.  
 
A támogatás 2016. évi kedvezményezettjét az EKE közgyűlésén (2016. június 27. Szarvas) nevezzük meg.  
 
Az alapítvány kuratóriumának tagjai „de iure” a Megállapodás szerint: 
 
A mindenkori pannonhalmi főapát vagy megbízottja – jelenleg dr. Várszegi Asztrik 
A kötelezettségvállaló személy, dr. Gerő Gyula, élete végéig, valamint családjának képviseletében lánya, Gerő 
Katalin élete végéig, ill. dr. Gerő Gyula és/vagy lánya, Gerő Katalin felkérésére is Rudas Valéria az alapító által a 
családjának és a civil szférának a folyamatos képviseletére felkért kurátor.  
  – jelenleg: dr. Gerő Gyula 
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mindenkori vezetője – jelenleg dr. Dejcsics Konrád 
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (a továbbiakban: EKE) mindenkori elnöke (Ha az EKE megszűnne, akkor 
valamely jelentős számú muzeális gyűjteménnyel rendelkező magyarországi egyházi könyvtár vezetője.) – 
jelenleg dr. Hubert Gabriella EKE elnök 
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár egyik munkatársa, akit a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mindenkori 
vezetője esetileg jelöl ki, és akinek a megbízatása az adott évre terjed ki – jelenleg: Ásványi Ilona 
 
Javaslat a 2016. évi támogatás kedvezményezettjére:  
 
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár helyettes vezetője, mint „adminisztrátor” (Ásványi Ilona), az Egyházi 
Könyvtárak Egyesülése elnöke (dr. Hubert Gabriella), és az alapítványt tevő dr. Gerő Gyula konzultációja alapján 
a 2016. évi támogatással, 300.000 Ft-tal - melyet Gerő Gyula szintén az Alap vagyoni szolgáltatásától függetlenül 
utal át az Alap elkülönített számlájára – a Soproni Evangélikus Gyűjtemény munkáját javasoljuk támogatni.  
 
A javaslat indoklása: 

 A 2016. évi  támogatással a reformáció 2017. jubileumi évére tekintettel valamely protestáns egyházi 
könyvtár munkáját kívántuk segíteni, mégpedig nem a nagy egyházkerületi könyvtárakat, hanem kisebb 
gyűjteményt. 

 Választásunk azért is esett a Soproni Evangélikus Gyűjteményekre, mert a reformáció eszméi 
terjedésének egyik első útja, állomása Magyarországon Sopron volt.  

 A soproni gyűjteményben nagyon szép munka folyik, ahogy erről a gyűjtemény honlapja is tanúskodik: 
http://sopronigyujtemenyek.lutheran.hu/ 

 Ugyan a Gerő Éva Alap az alapító szándéka szerint alapvetően azzal a céllal jött létre, hogy könyvtárakat 
támogasson, ám ebben az egyházi intézményben szorosan együttműködik könyvtár, levéltár és múzeum.  

 Meggyőződésünk, hogy a támogatás a Soproni Evangélikus Könyvtár működését is segíti. 
 
Mellékeljük a Soproni Evangélikus Gyűjtemények támogatási kérelmét, melyből helyzetképet és állapotfelmérést 
is kapunk a könyvtárról, levéltárról, múzeumról.  
 
Kérem a tisztelt Kuratórium tagjait, hogy írásban (E-mail: ilona@osb.hu) jelezzék nekem beleegyezésüket vagy 
ellenvéleményüket azzal kapcsolatban, hogy a Gerő Éva Alap kedvezményezettje 2016-ban a Soproni 
Evangélikus Gyűjtemények legyen.  
 
 
Pannonhalma, 2016. április 20.  

Ásványi Ilona 
helyettes igazgató 

Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 
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