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A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet akkreditációjában előírtaknak megfelelően biztosítja az oktatás
tárgyi feltételeit. Ennek részét képezi a tantermek megfelelő hangszerekkel való ellátása, illetve az
intézet lehetőségein belül igény esetén a hallgató részére hangszerek kölcsönzése térítési díj
ellenében.

A szabályozás hatálya
1. §
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az Intézet kezelésében lévő összes hangszerre, illetve azok
tartozékaira.

A hangszerhasználat és -kölcsönzés általános feltételei
2. §
(1)

Az Intézet kezelésében lévő hangszerek térítésmentes használatára jogosultak az Intézet tanárai
és oktatói.

(2)

Az Intézet kezelésében lévő hangszerek használatára, kölcsönzésére térítés ellenében jogosultak
az Intézettel aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók (továbbiakban: hallgató(k)).
a) Minden hallgató köteles zongorahasználati díjat fizetni, kivéve az osztatlan tanári képzésben
résztvevő utolsó éves, összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók.
b) Az ütőhangszerek és gordonok használatáért az adott szak, szakirány hallgatója köteles
hangszerhasználati díjat fizetni, kivéve az osztatlan tanári képzésben résztvevő utolsó éves,
összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók.
c) A hallgatók hangszerkölcsönzési díj megfizetése ellenében kölcsönözhetik a fúvós és vonós
hangszereket.

(3)

A zongora és hangszerhasználati díjak összege szemeszterenkénti bontásban kerül
megállapításra, és két részletben (50-50%) a szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó
napjáig, illetve a vizsgaidőszak első napjáig kell a hallgatónak a Miskolci Egyetem
Gyűjtőszámlájára utalni, illetve a Neptun-rendszeren keresztül befizetni.
A kölcsönzési díj összege havi bontásban kerül megállapításra, és a tárgyhónap 15. napjáig kell
a hallgatónak a Miskolci Egyetem gyűjtőszámlájára utalni, illetve a Neptun-rendszeren
keresztül befizetni.

(4)

A befolyt összegek egy elkülönített témaszámon vannak nyilvántartva, kizárólag hangszerek és
tartozékok beszerzésére, illetve javításra, karbantartásra használhatók fel.

A hangszerhasználati, kölcsönzési és zongorahasználati díj
3.§
(1)

Nappali képzésben:
A zongorahasználati díj összege:
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Zongora szakos hallgatók részére: 10 000 Ft/szemeszter
Nem zongora szakos hallgatók részére: 4 600 Ft/szemeszter
Furulya, gordon és ütőhangszer szakos hallgatók részére: 3 750 Ft/szemeszter
A hangszerhasználati díj összege:
Gordon és ütőhangszer szakos hallgatók részére: 10 000 Ft/szemeszter
Furulya szakos hallgatók részére: 3 750 Ft/szemeszter

A hangszerkölcsönzési díj

összege:
Fúvós és vonós hallgatók részére első hangszer esetén: 2000 Ft/hó
minden további hangszer esetén: 750 Ft/hó/hangszer
(2)

Mellékhangszernek minősülnek a fuvola piccolo, az angolkürt, a basszusklarinét, a piccolotrombita, az esz-trombita, a bariton-, tenor- és szopránszaxofonok.
A szimfonikus zenekar próbáira és fellépéseire a mellékhangszerek térítésmentesen
kölcsönözhetők.

(3)

Az Erasmus-programban résztvevő, tanulmányait ideiglenesen külföldön folytató hallgató az
adott időszakra nem köteles zongora- és hangszerhasználati díjat fizetni. A díjak arányosítva
kerülnek megállapításra.

(4)

Az esti képzésben résztvevő hallgatók zongora-és hangszerhasználati díja egységesen 500
Ft/hó, a hangszerkölcsönzés díja pedig megegyezik a nappali képzésben résztvevőkével.

A hangszerkölcsönzés és leadás rendje
4.§
(1)

A hangszer átvételekor és leadásakor jelen van a leltárfelelős, a hallgató és a főtárgy tanár.

(2)

A hallgató a hangszer átvételekor kötelezvény aláírásával teljes anyagi felelősséget vállal a
hangszerért.

(3)

A hangszer leadásakor a főtárgy tanár ellenőrzi a hangszer állapotát, megállapítja az esetleges
sérüléseket, amelyek javítási költségeit indokolt esetben a hallgatóra háríthatja.

(4)

A hallgató a hangszert aktív jogviszonyának megszűnéséig kölcsönözheti, de az igazgatónak
intézeti érdekből joga van felszólítani a hallgatót a hangszer visszaadására, aki ezt követően 8
munkanapon belül köteles azt az Intézet Igazgatói Hivatalában, a főtárgy tanára jelenlétében
személyesen leadni.

(5)

A hallgató a tanév második szemeszterének végén köteles a kölcsönzött hangszert a gazdasági
irodában bemutatni.

Javítások, karbantartás
5.§
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(1)

A főtárgy tanárok feladata a szakirány hangszerigényének és a raktáron lévő hangszerek
állapotának felmérése, illetve a szükséges karbantartás, vagy javítás jelentése a
tanszékvezetőnek. Az esedékes leltározás alkalmával egyeztetett időpontban a főtárgy tanár
jelen van és segíti leltározást, javaslatot tesz a selejtezhető hangszerekre.

(2)

A tanszékvezető rendszeresen konzultál a leltárfelelőssel és tájékozódik a Gazdasági Iroda
ügyintézőjétől a javításra és karbantartásra felhasználható összegről. Sürgősségi és fontossági
sorrend figyelembevételével rangsorolja a hangszerek javításának fontosságát, majd javaslatát
az IT soron következő ülésén előterjeszti.

(3)

A „Hangszerhasználati és -kölcsönzési díjak” pénzügyi központ felett rendelkező
kötelezettségvállaló az igazgató. A hangszerhasználatból, illetve –kölcsönzésből befolyó
bevétel felhasználására az Intézeti Tanács (továbbiakban: IT) ad javaslatot a tanszékvezetők
előterjesztései alapján, azzal a megkötéssel, hogy a befolyó zongorahasználati díjak rendszeres
karbantartás után megmaradó részének 50%-át a nem a zongora főtárgy termekben elhelyezett
billentyűs hangszerek javítására kell fordítani. Az igazgató a döntésnél köteles figyelembe venni
az IT javaslatát, csak rendkívüli esetben térhet el attól: az igazgatónak nem kell kikérnie az IT
javaslatát sürgős esetekben, illetve a havi rendszerességgel jelentkező költségek
(zongorahangolás) esetében.

(4)

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodást a hallgató köteles megtéríteni.
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Záró rendelkezések
6.§
(1)

Jelen Szabályzatot az Intézeti Tanács 3/2019. sz. határozatával a Miskolci Egyetem Szenátusa
sz. határozatával fogadta el. A szabályzat 2019. december 1. napjával lép hatályba.

Miskolc-Egyetemváros, 2019.

Prof. Dr. Torma András
a Miskolci Egyetem rektora
a Szenátus elnöke

Dr. Papp Sándor
igazgató
az Intézeti Tanács elnöke

