
A Liszt terem használata 

 
A Liszt terem a Zeneművészeti Kar hangversenyterme. A terem használata ennek megfelelően az 

alábbi szabályozás betartásával lehetséges. 

 

1. A Liszt terem első sorban a Zeneművészeti Kar hangversenyeinek, növendékkoncertjeinek 

megrendezésére, és az azt megelőző próbák lebonyolítására szolgál. A teremben meghatározott 

órarend szerint orgonaoktatás folyik, itt végzi heti rendszeres munkáját hallgatói együtteseink döntő 

többsége. Egyes tanszékek vizsgáinak, diplomakoncertjeinek is színhelye a Liszt terem. Itt rendezzük 

meg koncertsorozatainkat, olykor nagyobb mesterkurzusainkat, ezen kívül a terem központi helyszíne 

az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának és más országos zenei versenynek. 

 

2. A fennmaradó időben a Liszt terem megfelelő terembérleti díj ellenében kiadható az előzetes 

írásos kérés benyújtását követően a tanulmányi osztályon történő időpont egyeztetéssel és bérleti díj 

megállapításával. Ugyanígy lehetőség nyílik a gyakorlásra is hallgatóink, oktatóink számára. 

 

3. Az energiatakarékosság miatt csak a legszükségesebb világítás vehető igénybe, egyéni gyakorlók 

esetében a kis teljesítményű helyi világítás engedélyezett. 

 

4. A porta szolgálatnál a termet használó oktató, hallgató aláírásának ellenében kap kulcsot. A terem 

tisztaságának megőrzése érdekében csak a két alsó bejárat kulcsát lehet kiadni. A felső ajtókat csak 

rendezvények és vizsgák idején lehet kinyitni. 

 

5. A Liszt teremben tilos mindennemű étkezés és ital fogyasztása, valamint más tantermekhez 

hasonlóan a dohányzás is. Az e pont ellen vétőket a rendezvény szervezője, vagy bármely oktatónk, 

munkatársunk azonnal kivezeti a teremből. Ez fokozottan igaz a termet igénybevevő külső bérlőkre 

is. 

 

6. A teremből az odatartozó leltári tárgyak más terembe vitele tilos. A színpad háta mögött elzárt 

kottatartókhoz csak az erre kijelölt oktatók férhetnek hozzá, és e kottatartók a tantermekbe nem 

vihetők ki. 

 

7. Az együttesek próbáit követően az adott oktató (karmester, karnagy) felelős a színpad 

rendjéért, intézkedik a székek, kottatartók, hangszerek visszahelyezéséről a színpad mögötti 

térbe, vagy tanterembe. Ugyancsak felelős azért, hogy a terem elhagyása után a világítást 

lekapcsoltassa és a termet bezárja. 

 

8. A Liszt terem használatát előzetesen be kell jelenteni a Tanulmányi osztályon. Erről a 

portaszolgálat folyamatos tájékoztatást kap. 
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