
 

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.  

Telefon: (+36 92) 510 030, 598 956, 598 957 

E-mail: zml@mnl.gov.hu 

 

Szakmai beszámoló 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, illetve a Nemzeti Kulturális Alap a 208188/00015 pályázati 

azonosítójú Támogatási szerződés értelmében, a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 

002/208/21 számú döntése végrehajtásaként 815.539 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának az „Őrnagyok, századosok, 

hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei 1848-1849” című konferenciakötet megjelentetésére 

vonatkozó pályázatát.  

A könyv a szerződésben foglalt határidőre, a pályázatban vállalt kivitelben és terjedelemben (B/5-

ös formátum, 248 oldal), 500 példányban elkészült.  

A kapott támogatást a szerződésben, illetve a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a 

nyomdai előkészítésre (tördelés, borítótervezés díja) és a nyomdaköltségre használtuk fel, amint az 

a pénzügyi elszámolás is bizonyítja.  

Az elkészült könyv egy példányát 2022. június 20-án postára adtuk az EMET NKA Igazgatósága 

címére. 

Mellékeljük az igazolást arról, hogy az elkészült könyvet eljuttattuk a nyilatkozatban megjelölt 

közgyűjteményeknek és könyvtáraknak.  

Mellékeljük az igazolást (képernyőképet) arról is, hogy a szakmai beszámolót feltöltöttük a 

Hungaricana Közgyűjteményi Portálra.  

A kapott támogatást ezúton is köszönjük! 

 

Zalaegerszeg, 2022. július 6. 

Tisztelettel: 

Molnár András 

levéltár-igazgató 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Nemzeti Kulturális Alap 

BUDAPEST 

 

Iktatószám: MNL/PALY/24470-1/2022. 

Tárgy: Szakmai beszámoló 

Melléklet:  

- igazolás a könyv eljuttatásáról 

- igazolás a beszámoló feltöltéséről 

 

































Könyvtári igazolásminta a könyv(ek) átvételéről
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A NKA Könyvtártámogatási program keretében pénzügyileg rendezve, kulturális
támogatásból ingyenes termékátadás.

A fenti tételeket átvettem. Igazolom, hogy a NKA Könyvtártámogatási matrica a
könvv] ek)ben megtalálható.

Aláírás, bélyegző
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