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(1.) A Zeneművészeti Kar hangszerei 

(a) A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar a hangszeres szakok képzésében a hallgatók 
főtárgy órák között végzett gyakorlati munkáját alapvető fontosságúnak tartja, ezért 
lehetőségeihez mérten segít abban, hogy saját hangszerrel nem rendelkező hallgatók iskolai 
hangszereken végezhessék napi gyakorlásukat. 

A hangszereket leltári nyilvántartásban értékük és más azonosító adatuk (leltári számuk, 
eszközszámuk, gyári számuk) feltüntetésével kell szerepeltetni. 

(b) A hangszerek vásárlásával, értékesítésre tett javaslatáról, selejtezésével, kölcsönzésével, 
javíttatásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos kérdésben a tanszékvezető és az 
adott hangszert tanító tanárok véleménye alapján a dékán dönt. 
A hangszerpark zongorái és pianínói a kollégiumban és a tantermekben, valamint a Liszt 
teremben helyezkednek el. Ezen eszközök tanterembe és más helyszínre csak dékáni 
engedéllyel vihetők át. 
A Zeneművészeti Kar hangszereinek állapotát a hallgatók és oktatók kötelesek az intézmény 
vagyontárgyaira vonatkozó általános szabályok szerint óvni. 

  
(2.) A hangszerek kölcsönzése 

(a) A Zeneművészeti Kar hangszereit elsősorban az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
hallgatók és előkészítő tagozatos hallgatók kölcsönözhetik. Hangszer kölcsönzésére a Kar 
oktatói oktatási célra, egyedi elbírálás alapján, saját használatra, meghatározott időtartamra 
jogosultak. Külső személy és más intézmény is kölcsönözheti a Zeneművészeti Kar 
hangszereit (egyedi kölcsönzési díj megállapítása mellett), amennyiben a kölcsönözni 
szándékolt hangszerek nem szükségesek az oktatáshoz és biztosítottnak látszik a hozzáértő 
kezelés.  
A kölcsönzéshez a tanszékvezető és a dékán együttes engedélye szükséges. 

(b) A fafúvós, rézfúvós, vonós, pengetős hangszereket a hallgatók tanulmányaik időtartamára 
kölcsönözhetik, melynek értelmében a hangszert saját őrizetükben tarthatják. Szakmai indok 
alapján a hallgató jogosult egyszerre több hangszer kölcsönzésére is.  
A pianínók és a zongorák a Kar területéről el nem vihetőek, azok kizárólag a Kar adott 
helyiségében használhatóak.  

(c) A leltárt vezető munkatárs a kitöltött hangszerkölcsönzési lap alapján bejegyzi a kölcsönzés 
tényét. A kölcsönzött hangszert vagy hangszereket évente, legkésőbb a tanévzáróig be kell 
mutatni a leltárért felelős munkatársnak. A hallgató a hangszer(eke)t a hallgatói 
jogviszonyának megszűnése esetén azonnali hatállyal köteles leadni. 
A Kar a kiadott hangszereket működőképes állapotban bocsátja a kölcsönző rendelkezésére 
és visszaszolgáltatáskor ugyanilyen működőképes állapotban veszi vissza. 
A kölcsönző a hangszerért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben a 
használat során gondatlanságból eredő károsodás tapasztalható, a kölcsönző személy köteles 
szakemberrel elvégeztetni a javíttatást saját költségén.  A hangszer eltűnése, 
helyrehozhatatlan meghibásodása vagy megsemmisülése esetén a kölcsönző a kárt pótlási 
értéken köteles megtéríteni.  
A bemutatás elmulasztása a kölcsönzési engedély visszavonásával jár. 
Záróvizsga hangverseny után különösen indokolt esetben a következő szeptember 1-ig külön 
engedéllyel meghosszabbítható a kölcsönzés. 
Amennyiben a kölcsönző határidőre nem szolgáltatja vissza a hangszert, a Zeneművészeti 
Kar a szükséges jogi lépéseket jogosult kezdeményezni.   
A kölcsönzött hangszer külföldre csak dékáni engedéllyel vihető ki a szaktanár vagy valamely 
hangszeres együttes vezetőjének hozzájárulása és javaslata alapján. Hazatérés után a 
kölcsönző egy héten belül köteles a hangszert bemutatni. 



 
 

(3.) A hangszerek használati-, kölcsönzési díjai 
(a) A kölcsönzési és használati díjat a tanácsi határozat szerint a hallgatónak legkésőbb minden 

tanév első félévében október 20-ig, második félévben március 20-ig a NEPTUN rendszeren 
keresztül kell befizetniük a kiírás szerint. 

(b) Az összes első hangszer kölcsönzési díja 3.000,- Ft/hó. (12 hónapon keresztül). 
A zongora, orgona, gordon, ütőhangszer, ének, egyházzene és zeneelmélet-szolfézs 
főtanszakos hallgatók részére a hangszerhasználati díj 3.000,- Ft/hó (10 hónapon keresztül). 
A zongorakötelező, hangszeres szolfézs, zeneelmélet, műelemzés és korrepetíció tárgyak 
tanulmányi idejére a zongora használati díj 1.000,- Ft/hó (10 hónapon keresztül), kivéve a 
zongora, orgona, ének, egyházzene és zeneelmélet-szolfézs főtanszakos hallgatók. 
Minden második és további hangszer használati díja 1.000,- Ft/hó a használati idő tartama 
alatt. 

(c) Igény szerinti jelzést követően a kollégiumi szobákban lévő pianínók használati díja 2.000,- 
Ft/hó/szoba. 

(d) Külső személy részére a gyakorló jegy 2.000,- Ft/nap. 


