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Beszámoló és jelentés az 
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 

2016. évben végzett tevékenységéről 
 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár munkájához nagyban hozzájárul az Egyetemi Könyvtárért 

Alapítvány. A pályázatokból, és egyéb jótékonysági gyűjtésekből befolyt összegekkel segítette a 

Könyvtár 2016-os évi munkáját, melyek alább kerülnek felsorolásra:  

 
Az alapítvány a korábban végzett tevékenységének köszönhetően 2016-ben – a 2015. évi személyi 

jövedelemadó 1% felajánlásával – 100.009.- Ft összeget kapott. 

 
I. Közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

1. Ismeretterjesztő és kulturális tevékenységek, valamint kulturális örökség megóvása: 

a. Pázmány-nap (2016.05.06.) 

b. Könyv- Örökbefogadás (2016.05.06.) 

c. Szakmai Nap (2016.08.31.) 

d. Kulturális Örökség Napjai (2016.09.17.)  

Célcsoport: a könyvek, az építészet, történelem és művészet iránt érdeklődő 

közönség, kulturális tevékenység 

 

Az 1. pontban felsorolt tevékenység az alapítvány Alapító okiratának III. pontjában lefektetett 

közhasznúsági feladatok körébe tartozik, ezzel az alapítvány közhasznúsági feladatainak 2016. 

évben eleget tett. 

 

II. Média megjelenések 

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2016. május 6-án Pázmány-

nap keretén belül Könyv-Örökbefogadást szervezett, melyen a Belváros-Lipótváros 

Önkormányzata is támogatta könyvmentési akciónkat. A Pázmány-nappal egybekötött könyv 

örökbefogadási program nagy sajtó visszhangot váltott ki.  

 

Az eseményről felvételek készültek a CityTV által.  

 

2016. május 10.  

CityTV felvételei a Pázmány-napi Örökbefogadási programról. 
https://citytv.hu/TV_adas/1317-City_Hirek 
 
 

EGYETEMI KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 
 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (1364 Budapest, Pf. 233.) telefon: 36-1-411-6738 
e-mail: alapitvany@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415 
www.konyvtar.elte.hu  

https://citytv.hu/TV_adas/1317-City_Hirek
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2016. május 25. 
2016. szeptember 25-én (vasárnap) az M1 közszolgálati televízió a Médiaklikk című műsora 
keretében vetítette az Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-
örökbefogadási programjáról szóló összeállítását, melyben megszólalt dr. Kiszl Péter kuratóriumi 
elnök, intézetünk igazgatója és Szalaváry Miklós, a könyvtár restaurátora. 
http://elte-lis.blogspot.hu/2016/09/kiszl-peter-es-szalavary-miklos-az-m1.html 
 

III. Támogatásokból megvalósított feladatok 2016-ban: 

 

1. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata pályázatok: 

1.1 Civil pályázat, „Közösségi tér kialakítása az ELTE Egyetemi Könyvtárban” 

Elnyert összeg: 200.000.- Ft 

A támogatásból több babzsákfotelt sikerült beszereznünk, melyek a könyvtár hallgatóbarát 

környezetéhez, kényelmes igénybevételéhez járulnak hozzá, ami az ELTE Egyetemi Könyvtár 

fiatalos arculatát hivatott tükrözni. Ezenfelül rendezvények, gyerekprogramok alkalmával használt 

íróeszközöket vásároltunk.  

 

Könyvtárat támogatta: Babzsákfotelek készítése, 197.640.- Ft összegben és íróeszközök vásárlása 

2.360.- Ft összegben. 

 

1.2 Rendezvény pályázat, „Kulturális Örökség Napjai 2016” 

Elnyert összeg: 200.000.- Ft; önrész: 30.000.- Ft 

Az elnyert támogatásból a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó kiállítás felmerült költségeit 

álltuk, ezzel is színesítve a programot. Az Egyetemi Könyvtár történetéről rendezett fotókiállítás 

megnyitójára érkezett látogatókat megvendégeltünk, amelyet az elnyert összeg segítségével tudtunk 

finanszírozni, emelve az esemény színvonalát. Az Egyetemi Könyvtár története című fotókiállítás 

azóta is megtekinthető az Egyetemi Könyvtár Tanácstermében.  

 

2. Nemzeti Együttműködési Alap pályázata: 

2.1 2015 NEA- Működési Pályázat 

NEA-KK-15-M-1920 

Elnyert összeg: 1.200.000.- Ft, önrész: 135.059.- Ft 

A 2015. évben beadott működési pályázattal 1.200.000 Ft támogatást nyert az alapítvány. 2015-ben 

alapvetően adminisztratív költségeinket fedeztük a támogatásból (ügyviteli költségek: irodaszer, 

bankköltség, ügyvédi és közjegyzői díjak). Az alapítvány egyik alapvető célja az Egyetemi Könyvtár 

technikai színvonalának korszerűsítése: ezt 2016-ban egy jó minőségű fényképezőgép és hozzávaló 

optika, két különböző méretű projektor és egy OCR karakterfelismerő program megvásárlásával 

tudtuk megtenni. Ezek nagymértékben támogatják a szolgáltatások minőségi emelését, többek 

http://konyvtar.elte.hu/hu/ek
http://www.konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany
http://lis.elte.hu/kiszl/
http://elte-lis.blogspot.hu/2016/09/kiszl-peter-es-szalavary-miklos-az-m1.html
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között az olvasók és kutatók számára több dokumentumot tudunk digitalizált változatban is 

közzétenni ezzel segítve kutatásaik eredményességét. 

 

2.2 2015 NEA- Szakmai Pályázat 

NEA-KK-15-SZ-1442 

Elnyert összeg: 1.000.000.- Ft, önrész: 118.880.- Ft 

A 2015. évben beadott szakmai pályázattal 1.000.000 Ft támogatást nyert az alapítvány. 

A közönség- és partnerkapcsolatok ápolásának jegyében két rendezvényt is szerveztünk a 

pályázathoz kapcsolódóan: a Pázmány napot 2015. május 8-án, illetve a Kulturális Örökség Napjait 

2015. szeptember 19-én.  

Az érdeklődők az alábbi programokon vehettek részt:  

- szakmai előadások, melyeket elismert könyvtáros kollégák tartottak; 

- könyvbemutató (ELTE Egyetemi Könyvtár szakmai munkásságát bemutató kötet); 

- restaurátor és digitalizáló műhely és munka bemutatása; 

- vezetett épülettúrák, melynek során a látogatók megtekinthették a műemléképület legszebb 

termeit (aula, díszlépcsőház és díszterem, tanácsterem, műemlékraktár, főigazgatói szoba többek 

között Ráday Mihály és Dr. Szögi László vezetésével). 

Rendezvényeinken megközelítőleg 200 fő vett részt, valamint az érdeklődők között volt néhány 

lelkes könyvtámogató is, aki később könyvet fogadott nálunk örökbe. A pályázati forrásból 2015-

ben egy fő képzési költségét fedeztük. 2016-ban az alapítvány 10 éves jubileumára díszpárnákat 

készíttetünk, melyek a méltán híres épület, illetve nagyolvasó falain is látható múzsát és 

gondolkodót ábrázolják. Az Egyetemi Könyvtár technikai színvonalának korszerűsítése és az 

értékes állomány megóvásához, megvédéséhez is hozzájárult 2016-ban az alapítvány egy restaurátor 

vasaló és hozzávaló kellékeinek megvásárlásával. 

 

2.3 2016 NEA- Működési pályázat 

NEA-KK-16-M-0635 

Elnyert összeg: 1.000.000.- Ft, önrész: 124.973.- Ft 

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy a NEA működési támogatás segítségével az alapítvány mely 

feladatokat tudta megvalósítani a támogatási időszakban: 

- Az adminisztrációra, kommunikációs, és utazási költségekre kapott támogatás hozzájárult az 

alapítvány mindennapi ügyeinek zökkenőmentes intézéséhez. 

- Egyik legfontosabb eredményünk, hogy idén is megjelentethettük a 2017. évi falinaptárat (A3 

méret, 185 pld.), mely az Egyetemi Könyvtár 14 Corvinájának különböző lapjaiból mutat be 

reprezentatív formában néhányat. Nagy eredménynek könyveljük el, hogy sok példányt sikerült 

előállíttatnunk, s több előzetes kérésnek eleget tehettünk így. 

- A támogatásból folytathattuk az ELTE Egyetemi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését: 

prezentációs távirányító és direct thermal printer, egy pen drive, egy multifunkcionális nyomtató, 

egy toner, továbbá egy Genius HS fejhallgató sikerült vásárolni, amelyek használatát az alapítvány 
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átengedte az Egyetemi Könyvtár részére, hozzájárulva így a hatékonyabb munkavégzéshez és a 

szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez. 

 

3. Egyéb támogatások 

A könyv örökbefogadással egybekötött rendezvényeinkből, illetve eseti támogatásokból összesen 

275.274.- Ft folyt be az alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott céljainak megvalósítására. 

A támogatásokból finanszírozni tudtuk az örökbe fogadott könyvek restaurálását, valamint a 

Hagyományok és Kihívások könyvtárszakmai rendezvény megvalósítását is támogattuk. Ezen felül 

egyéves előfizetést köthettünk az RDA Toolkit szolgáltatásra. 

 

2015 tavasza óta egy fő titkársági munkatárs koordinálta egy személyben az alapítvánnyal 

kapcsolatos ügyeket (pályázatok írása, megvalósítása, elszámolása, rendezvényszervezések). 

 
Budapest, 2017. május 5. 

 

  

 
Dr. habil. Kiszl Péter 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
kuratóriumi elnök 

 


