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Dr. Gerő Gyula 2015-ben alapítványt hozott létre lánya, Gerő Éva emlékére, Gerő 
Éva Alap elnevezéssel. Az alapítvány kezelőjének a Pannonhalmi Főapátságot kérte fel. 
 
(1. sz. melléklet: Megállapodás) 
 
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.  
 
(2. melléklet: Gerő Gyula 2017 októberében kelt, az alapítvány tőkéjével kapcsolatos 
levele) 
(3-4. melléklet: a Gerő Éva Alappal kapcsolatos pénzmozgások, pillanatnyi mérleg – 
Németh Tamásné, a Pannonhalmi Főapátság gazdasági igazgatójának levele és 
excel-táblázata) 
 
A támogatás kedvezményezettje páros évben valamely magyarországi egyházi-
felekezeti könyvtár, páratlan évben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. 
A pannonhalmi könyvtár a 300.000 Ft-ot nemcsak állományvédelmi eszközökre 
fordíthatja, hanem régi könyvek beszerzésére is – pl. a II. József féle feloszlatás előtt a 
könyvtár birtokában levő, esetleg antikvár árverésen feltűnő, vagy nem pannonhalmi 
tulajdonú, de a gyűjtőkörbe illő könyv beszerzésére. 
Pannonhalmának jogában áll a 300.000 Ft-ot átvinni a következő páratlan évre – rá 
eső évre. 
 
Az eddigi pályázatok:  
2016-ban adtuk ki először a támogatást, kvázi meghívásos pályázaton, melyet a 
Soproni Evangélikus Könyvtár és Levéltár nyert el. 
2017-ben Pannonhalma volt a kedvezményezett, de éltünk azzal a jogunkkal, hogy 
átvigyük 2019-re a támogatás felhasználásának lehetőségét. 
2018-ban ismét valamely magyarországi egyházi felekezeti könyvtár a 
kedvezményezett.  
 
A támogatást a bíráló bizottság – kuratórium – ítéli oda. 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. EKE elnöke, 6. pannonhalmi 
könyvtár egy munkatársa.  
Asztrik főapát úr elfogadta  a felkérést.  
 
(5. melléklet – Gerő Gyula levele és Ásványi Ilona tanúsítványa, hogy Asztrik főapát 
úr elfogadta a felkérést)  
 
2018. januárban a pannonhalmi szerzetesi közösség új főapátot választott, 
Hortobágyi Cirill atyát. A főapát úr beiktatása 2018. március 21-én lesz. 
Cirill főapát urat tájékoztattam a Gerő Éva Alapról. Főapát úr megköszönte a 
tájékoztatást, szívesen vállalja a kuratóriumi tagságot, örül, hogy Asztrik főapát úr 
tiszteletbeli, örökös tag marad, az Kuratórium „operatív” munkájában – döntés a 
pályázat(ok)ról – idén, 2018-ban nem tud részt venni, ám az Alap 
képviseletét a Megállapodásban foglaltak szerint: aláírás stb.  ellátja.  
 
A Gerő Éva Alap Kuratórium tagjai a 2015-ben kelt és létrejött Megállapodás 
értelmében és az azóta eltelt időben:  

1. a mindenkori pannonhalmi főapát: 2016-2017-ben dr. Várszegi Asztrik 
2. az alapítványtevő: 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.  

3. a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár vezetője: 2016-2017-ben dr. Dejcsics 
Konrád 

4. az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke: 2016-ban dr. Hubert Gabriella, 2017-
ben: Ásványi Ilona 

5. a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársa, akit a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár mindenkori vezetője esetileg jelöl ki,  
és akinek a megbízatása az adott évre terjed ki – Dejcsics Konráddal egyeztetve: 
2016-ban Ásványi Ilona  2017-ben Horváth Sára Andrea 

 
A Kuratórium 2018-ban: 

1. a pannonhalmi főapát: Hortobágyi Cirill 
2. Dr. Várszegi Asztrik – tiszteletbeli, örökös tag 
3.  Dr. Gerő Gyula – alapítványt tevő  
4. a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár vezetője: Dr. Dejcsics Konrád 
5.   az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke: Ásványi Ilona 
6. a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársa, akit a Pannonhalmi 

Főapátsági Könyvtár mindenkori vezetője esetileg jelöl ki, és akinek a 
megbízatása az adott évre terjed ki –egyeztetés alatt – a jelölt: Samodai Éva 

 
A Gerő Éva Alap pályáztatási ütemezése a Megállapodásnak megfelelően:   
kiírás-meghirdetés: 2018. március 1.és 15. között 
pályázatok beérkezése: 2018. április 30-ig 
elbírálás: 2018. május 15. és 31. között 
eredményhirdetés:  2018. június 12., a névadó Gerő Éva születésnapja 
 
A Megállapodásnak megfelelően a Gerő Éva Alap 2018-ban a következő 
pályázati felhívást teszi közzé az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) honlapján, 



levelezőlistáján és a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár (PFK) honlapján: 
 
Tervezet:  
 
A Gerő Éva Alap pályázata 2018-ban 
 
A Gerő Éva Alap pályázatot hirdet magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak 
számára állományvédelmi eszközök beszerzésére. 
 
A pályázati úton elnyerhető támogatás összege: 300.000 Ft 
 
A levél formában megírt pályázat tartalma:  

 a pályázati cél pontos, meggyőző megfogalmazása  

 a reális árakról tájékozott költségvetés 
 
A pályázatot elektronikus formában a következő névre – címre lehet benyújtani: 
Ásványi Ilona ilona@osb.hu 
 
A pályázat érkezésének határideje: 2018. április 30. 
Eredményhirdetés: 2018. június 12. 
 
Ismertető, tájékoztató az Alapról és működéséről: 
https://www.eke.hu/gero-eva-alap 
 
 
Pannonhalma, 2018. március 3. 
 
 

 
 
 

Ásványi Ilona 
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