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2/2020. számú 

Rektori utasítás 
a DRHE Maróthi György Könyvtár 

2020. évi költségvetésének tárgyában 
 

 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektoraként, a DRHE – Maróthi György Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. § (4) bekezdésében rögzítettek alapján, a szabályzat 10. 
§ (3) és (5) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, a könyvtár igazgatójának javaslatát kikérve 
a DRHE – Maróthi György Könyvtár 2020. évi állománygyarapítási és állagmegóvási költségeinek 
tárgyában az alábbiakat rendelem el: 
 
 
(1) A DRHE 2020. évi költségvetésének (a folytatásban: költségvetés) 52931 főkönyvi szám alatt 
elkülönített keretösszeg (szaklap beszerzése) terhére 1.320.000.- forintot rendelek szaklapok 
beszerzésére, a költségvetés 52932 főkönyvi szám alatt elkülönített keretösszeg (napilap 
beszerzése) terhére 130.000.- forintot rendelek napilapok beszerzésére (a kettő együttesen: 
folyóirat- és szaklap-keret); 

(2) A költségvetés 52999 főkönyvi szám alatt elkülönített keretösszeg (egyéb igénybe vett 
szolgáltatások) terhére 800.000.- forintot rendelek a volt Teológiai Szakkönyvtár 
állományához tartozó könyvtári dokumentumok, valamint a szaklapok, napilapok 
köttetésére (köttetési keret); 

(3) A költségvetés az 5138 főkönyvi szám alatt előirányzott szakkönyv- és könyvvásárlási, valamint 
jegyzettámogatási keretből 5 millió forintot rendelek szakkönyv- és könyvvásárlásra, amely 
keretet a Könyvtár az alábbiak szerint köteles felhasználni: 

a) a nem hittudományi állomány gyarapítására (tanítóképzési keret): 1.600.000.- 

forint, 

b) a hittudományi állomány gyarapítására (teológiai keret): 1.600.000.- forint, 

c) a kutatóintézeti könyvtárak, tanszéki kutatókönyvtárak és tanszéki letéti könyvtárak 

számára beszerzendő szakirodalom és szakfolyóiratok (tanszéki keret): 1.800.000.- 

forint, az alábbiak szerint: 

 Hatvani István Teológiai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár: 100.000.- 
forint, 

 Katechetikai Központ kutatóintézeti könyvtár: 100.000.- forint, 
 Kelet-Közép-Európai Karl Barth Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár: 

100.000.- forint, 
 Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet 

kutatóintézeti könyvtár: 100.000.- forint, 



 
 

- 2 - 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Rektor: Dr. Kustár Zoltán, egyetemi tanár 
H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  ·  Telefon: +36 52 518-555  ·  E-mail: rektori@drhe.hu  ·  FI 12746  ·  www.drhe.hu 

 
 

 Liturgiai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár: 100.000.- forint, 
 Missio et Oikodome – Missziológia és Ökumenika Kutatóintézet kutatóintézeti 

könyvtár: 100.000.- forint, 
 Ószövetségi Tanszék tanszéki kutatókönyvtár: 100.000.- forint + 138.712.- 

forint a befizetett adomány terhére 
 Újszövetségi Tanszék tanszéki kutatókönyvtár: 100.000.- forint, 
 Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete kutatóintézeti könyvtár: 

100.000.- forint, 
 Sepphoris Bibliai Régészeti és Posztbiblikus Zsidó Irodalmi Kutatóintézet 

kutatóintézeti könyvtár: 100.000.- forint, 
 Szociáletikai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár: 100.000.- forint, 
 Interkulturális Tanulmányok Kutatóintézete kutatóintézeti könyvtár: 

100.000.- forint, 
 Idegen Nyelvi Tanszék tanszéki letét: 100.000.- forint, 
 Romológia Tanszéki letét: 100.000.- forint, 
 Természettudományi Tanszék tanszéki letét: 100.000.- forint, 
 Matematika és Informatika Tanszék tanszéki letét: 100.000.- forint, 
 Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszéki letét: 100.000.- forint, 
 Pedagógia és Pszichológia Tanszék tanszéki letét: 100.000.- forint. 

 
(4)  A kutatóintézeti keret 2020. november 15. napjáig fel nem használt hányadát a Könyvtár a 
teológiai kerethez köteles átcsoportosítani. 
 
 
 
 
 
     ………………………………………… 

Dr. Kustár Zoltán 
            rektor 

 
 
 
 
Értesül: 

- irattár 

- könyvtárigazgató 

- a Gazdasági Csoport vezetője 


