
 
 

Tájékoztatás a 2021/22-es tanévre felvételt nyert hallgatók részére 

Egyetemünk vezetése, tanárai és hallgatói nevében gratulálok sikeres felvételijéhez! 

A tanévnyitó ünnepély 2021. szeptember 1. (szerda) 10:00 órakor lesz a Zeneakadémia Liszt téri 
főépületének Nagytermében (cím:1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). 

A tanévkezdéshez szükséges fontos információkról lfze.hu/felveteli-hirek linken olvashat, kérjük, 
figyelmesen tanulmányozza át az oldalt! 

Ezúton hívom fel a figyelmét a hallgatói jogviszony létesítéséhez és a beiratkozáshoz szükséges 
adminisztratív feladataira. 

FIGYELEM: Kérjük, hogy a beiratkozáson (órára és percre) pontosan jelenjen meg! 

A beiratkozás a következő időpontokban lesz: 
 

Időpont: Helyszín: Szakirányok: 

2021. augusztus 30. 
hétfő 10:00 

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 52. 
022. terem 

BACHELOR KÉPZÉS: 
orgona, gitár, zenekarvezetés, kórusvezetés, zongora, csembaló 

fúvósok: fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, harsona, tuba, 
szaxofon, kürt, ütő 

2021. augusztus 30.   
hétfő 14:00 

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 52. 
022. terem 

BACHELOR KÉPZÉS: 
hárfa, harmonika, cimbalom, egyházzene, klasszikus ének, 
alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet, 
zeneszerzés, népi vonós, népi ének, népi fúvós 
OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS: 
egyházzene, ének-zene, kóruskarnagy, zeneelmélet szakpárok,  
hegedű, gitár, fuvola, zongora,  
népzene szakpárok  

2021. augusztus 31. 
kedd 10:00 

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 52. 
022. terem 

BACHELOR KÉPZÉS: 
jazz szakirányok 

vonósok: hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon 

muzikológia  
OSZTATLAN TANÁRI képzés: 
Jazz szakirányok 

2021. augusztus 31. 
kedd 14:00 

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 52. 
022. terem 

MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉS:  
fúvósok: fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, kürt, harsona, 
tuba, szaxofon 
operaének, oratórium és dalének, kóruskarnagy, karmester, ütő, 
egyházzene, muzikológus, 
jazzszaxofon, jazz-zeneszerzés, jazz-zongora 

2021. szeptember 1. 
szerda 14:00 

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 52. 
022. terem 

MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉS:  

zongora, zongorakísérő-korrepetitor 
vonósok: hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon 

cimbalom, gitár, harmonika, hárfa, orgona, zeneszerző, 
csembaló,  

2021. szeptember 2. 
csütörtök 10:00 

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 52. 
022. terem 

minden TANÁR-ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSre felvett 
hallgató 

 
 

 

 

 

https://lfze.hu/felveteli-hirek


 
 

A beiratkozáshoz szükséges:  

- személyazonosító/személyi igazolvány és lakcímkártya, a nem magyar állampolgárságú 
hallgatónak útlevél  

- TAJ szám (TAJ kártyán) 
- adóazonosító jel (adóigazolványon) 
- bankszámlaszám (más nevén is lehet) 
- OM (hallgatói) azonosító szám 
- 1 db igazolványkép, hátoldalára felírva: név, szak 
- érettségi bizonyítvány, illetve oklevél eredeti példánya, valamint arról egy fénymásolt 

példány 
- ha van nyelvvizsga: a bizonyítvány eredeti példánya, valamint egy fénymásolt példány 

 
Augusztus 17. után minden jövendő hallgatónknak a FELVIn megadott mailcímén e-mailt 
küldünk a NEPTUN kódjával, illetve a beiratkozáshoz szükséges esetleges egyéb 
tennivalókkal.  

A középiskolai ill. felsőoktatási diákigazolványok előző féléves érvényesítő matricái október 31-ig 
érvényesek, ha ilyennel a hallgató nem rendelkezik, az Egyetem ideiglenes igazolást csak az új 
diákigazolvány igénylésének elindítása után adhat. Az igénylés elindításához szükséges NEK 
azonosítós lapot bármely okmányirodában lehet igényelni. Ehhez valamilyen azonosító igazolvány 
(személyi, útlevél, jogosítvány), valamint lakcímkártya szükséges. A NEK azonosítós lap 
megszerzése után az igénylést a Neptunban tudja elindítani, amihez az lfze.hu honlapon, a 
Hallgatóknak> Neptun oldalon, Diákigazolvány igénylése címen talál leírást. Az igénylés elindítása 
ingyenes. Kérjük, hogy augusztus 30-ig indítsa el az igénylést, hogy a beiratkozáskor (kérésre) 
már ki tudjuk adni az ideiglenes diákigazolványt. 

A nem magyar állampolgárságú hallgatók adókártyát az APEH KAIG (Kiemelt Adózók 
Igazgatósága) Kizárólagos Illetékességű Szakterületnél (1077 Budapest, Dob utca 75-81. , Tel: 
1/461-3300) tudnak igényelni.  

Kérjük, hogy mindazok, akik már végeztek felsőfokú tanulmányokat, és a következő tanévre 
kreditátvételt szeretnének kérni, augusztus 23. után a lehető leghamarabb jelentkezzenek Kovács 
Edit kreditátviteli bizottsági titkárnál (462-4600/207, kovacs.edit@zeneakademia.hu). 
A kreditátviteli kérelmek legvégső leadási határideje: 2021. szeptember 10. 
Határidő után leadott kérelmet nem tudunk elfogadni. 

A hangszerkölcsönzéssel kapcsolatban az egyetem honlapján a lfze.hu/hangszerkolcsonzes 
menüpont alatt kaphat információkat. 

A beiratkozással kapcsolatban információt augusztus 23-tól az Oktatási és Tanulmányi Osztály ad 
(1077 Budapest, Wesselényi utca 52., fszt., telefon: 462-4611). 
Az Oktatási és Tanulmányi Osztály augusztus 2-től augusztus 22-ig zárva lesz. 

Ezúton is felhívom a figyelmét, hogy a 2021. évi felvételi döntés a hallgatói jogviszonynak a 
2021/2022-es tanévben történő létrehozására jogosít. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön 
létre, ezért aki a beiratkozást elmulasztja, intézményünkkel hallgatói jogviszonyt csak újabb, 
sikeres felvételi eljárást követően létesíthet. Rendkívüli kivételes esetben – írásbeli kérelemben 
felhozott indokok alapján – a hallgatói jogviszony szüneteltetését intézményünk Oktatási és 
Tanulmányi Bizottsága engedélyezheti. 

Budapest, 2021. július 23. 
Gazsi Olivia 

oktatási és tanulmányi osztályvezető 

mailto:kovacs.edit@zeneakademia.hu
https://lfze.hu/hangszerkolcsonzes

