
BESZÁMOLÓ 
a Gerő Éva Alap 2020. pályázati évéről. 

 
Dr. Gerő Gyula 2015-ben alapítványt hozott létre lánya, Gerő Éva emlékére, Gerő Éva 
Alap elnevezéssel. Az alapítvány kezelőjének a Pannonhalmi Főapátságot kérte fel. 
 
A Gerő Éva Alapról a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár honlapján: 
https://www.eke.hu/gero-eva-alap és az Egyházi Könyvtárak egyesülése honlapján: 
https://www.eke.hu/gero-eva-alap tájékozódhatunk. 

  
Az alapítvány induló tőkéje 51.000 Euro volt, melynek kamatát, cca. 300.000 Ft-ot 
kvázi meghívásos pályázaton egyházi könyvtárak nyerhetnek el, állományvédelmi eszközök 
beszerzésére. Amennyiben a kamat nem éri el ezt az összeget, akkor Gerő Gyula, amíg él 
300.000 Ft-ra kikerekíti.  
 
A támogatás kedvezményezettje páros évben valamely magyarországi egyházi-
felekezeti könyvtár, páratlan évben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. 
 
A támogatásról a Gerő Éva Alap Kuratórium rendelkezik.  
A Kuratórium tagjai a Megállapodás értelmében: 

1. a mindenkori pannonhalmi főapát 
2. az alapító, Gerő Gyula vagy lánya Gerő Katalin és/ vagy Rudas Valéria a család 

képviseletében – életük végéig 
3. a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mindenkori vezetője 
4. az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke 
5. a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár egy munkatársa, akinek megbízatása egy évre 

szól és  a könyvtár vezetője jelöli ki. 
 
Gerő Gyula egy 2017. decemberben kelt levelében kinyilvánította, azt a kérését, hogy 
szeretné, ha Asztrik főapát úr tiszteletbeli, örökös tagként lenne tagja a Kuratóriumnak úgy, 
hogy az 1. helyen a regnáló főapát áll, 2. helyen Asztrik főapát úr, 3. helyen a család 
képviselője, 4. a pannonhalmi könyvtár vezetője, 5. az EKE elnöke, 6. a pannonhalmi 
könyvtár egy munkatársa. Asztrik főapát úr elfogadta a felkérést. 
 
Gerő Katalin 2020. februárban elhunyt.   
 
A Gerő Éva Alap Kuratórium tagjai 2020-ban: 

1. dr. Várszegi Asztrik – emeritus főapát, mint tiszteletbeli, örökös tag 
2. Hortobágyi T. Cirill – pannonhalmi főapát 
3. dr. Gerő Gyula – alapítványt tevő 
4. Rudas Valéria – Gerő Gyula felkérésére  
5. Ásványi Ilona - a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár vezetője és az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése elnöke 
6. Samodai Éva a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársa, akit a Pannonhalmi 

Főapátsági Könyvtár vezetője jelölt ki, és akinek a megbízatása az adott évre terjed ki  
 
A Kuratóriumon kívül a Gerő Éva Alap ügyeiről értesítést kap: Németh Tamásné a 
Pannonhalmi Főapátság gazdasági igazgatója 
 
2020-ban a kedvezményezett valamely magyarországi egyházi könyvtár volt. 
 
 

https://www.eke.hu/gero-eva-alap
https://www.eke.hu/gero-eva-alap


 
A pályázat lebonyolítása 2020-ban:  
A Gerő Éva Alap 2020. évi pályázati kiírását 2020. április 10-én tettük közzé a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár holnapján, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) honlapján, a 
KATALIST-en (könyvtárosok levelezőlistája) és az EKE levelezőlistáján. A pályázatok 
beérkezésének határideje 2020. május 15. volt. A kuratórium – hathatósan az alapító, Gerő 
Gyula - 2020. május 31-ig döntött a támogatásokról, az eredményt 2020. június 12-én tettük 
közzé. A pályázat megvalósítási határideje: 2020. december 31., az elszámolás határideje 
2021. január 31. volt.   
 
A kiírásra négy pályázat érkezett, a beérkezés sorrendjében: a szombathelyi Szily János 
Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont, Egyházmegyei Könyvtár, az Esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtár, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 
és Szathmáry Kollégium Könyvtára és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára 
pályázata. 

 
Gerő Gyula, a Gerő Éva Alap alapítója úgy döntött, hogy 2020-ban a pályázat nyertese az 
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, ők kapják az Alap biztosította 300.000 Ft-ot. 
(Megjegyzés: az Alapról szóló megállapodás értelmében, amennyiben az alaptőke kamata 
nem éri el a 300.000 Ft-ot, az Alapító, Gerő Gyula kiegészíti azt.) 
Az esztergomi könyvtár restaurálásra pályázott, mely munka teljes összege 500.000Ft volt, 
200.000 Ft önrész biztosítása mellett kérte és kapta meg a könyvtár a Gerő Éva Alap 
támogatását.  
 
Ezen túl Gerő Gyula a másik három könyvtár folyamodványát is támogatta 
2020-ban. A szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár kérelmét csaknem teljes egészében, a 
hódmezővásárhelyi református gimnázium könyvtára és az Országos Rabbiképző Zsidó 
Egyetem Könyvtára kérését részben. 
 
A szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár a pályázati támogatásból egy múzeumi (könyvtári) 
porszívót megvásárolt, ami 203.025 Ft volt. A szombathelyi könyvtár kérelmét az Alap adta 
lehetőségeken túl, Gerő Gyula 200.000 Ft-tal támogatta. 
 
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 
Könyvtára két darab páramentesítő és légtisztító készüléket és két hozzávaló szűrőt 
szeretett volna beszerezni. A megpályázott összeg bruttó 284.960 Ft volt. A könyvtár kérését 
az Alapító, Gerő Gyula az Alap adta lehetőségeken felül 100.000 Ft-tal támogatta. 
 
Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára egy állományvédelmi nedv és 
porszívógép beszerzésére pályázott. A megpályázott összeg: 300.000 Ft volt. A könyvtár 
kérelmét Gerő Gyula az Alap adta lehetőségeken felül 100.000 Ft-tal támogatta. 
 
A Gerő Éva Alap 2020. évi pályázati támogatásáról minden nyertes rendben 
elszámolt. 
A pályázati adminisztráció megtekinthető a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár elektronikus 
irattárában, külön kezelve.  
 
Pannonhalma, 2021. február 15.  

 
 

Ásványi Ilona 


