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Kedves Olvasóink!

Ezeken az oldalakon találhatjátok a legfontosabb dátumokat, valamint a félév rendezvényeinek vázlatos  
áttekintését. Az évközben megszervezett új eseményekről itt a Figaróban, plakátokon, a Figaro és az LFZE HÖK  
facebook-oldalain, valamint e-mailben és az LFZE HÖK honlapján is tájékoztatunk majd benneteket!  
Reméljük, minél többen találkozunk majd az éppen aktuális bulikon, összejöveteleken! A műsor-, helyszín-  
és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

HÖK NYITVATARTÁSI IDŐ SZEPTEMBERBEN
2012. szeptember 10–21.: hétköznaponként 13–15 óráig,
2012. szeptember 24–26.: hétköznaponként 9–19 óráig,
2012. szeptember 27–28.: zárva.

HÖK VÁLASZTÁSOK
Jelölés: 2012. szeptember 10–14. (jelentkezés Nász Renáta ügyvivő titkárnál a titkar@lfzehok.hu e-mail címen)
Választás: 2012. szeptember 17–21.

HÖK KÖZGYŰLÉS
2012. szeptember 24.

PÁLYÁZATOK A 2012/2013-AS TANÉV 
ŐSZI FÉLÉVÉBEN
RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS: 
2012. szeptember 10–26. (internetes pályázás; igazolások beérkezése: szeptember 26.)

ALAPTÁMOGATÁS: 
2012. szeptember 10–26. (internetes pályázás; igazolások beérkezése: szeptember 26.)

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS: 
2012. szeptember 1 – december 17. (pályázati űrlap az interneten; elbírálás havonta)

KURZUS- ÉS VERSENYTÁMOGATÁS: 
2012. szeptember 1 – 2013. január 28. (pályázati űrlap az interneten; elbírálás félév végén)

PÁLYÁZAT KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSÁHOZ: 
2012. szeptember 1 – 2013. január 28. (pályázati űrlap az interneten; elbírálás félév végén)



Balról jobbra: Berecz András, Ónodi Eszter, Rudolf Péter
KKK 2011-2012., Bartók Béla Kollégium

(fotó: Herman Péter)
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BULIK, BÁLOK
2012. szeptember 21. (péntek) – Tanévnyitó Party
2012. október 19. (péntek) – Gólyabál
2012. november 23. (péntek) – Halloween Party
2012. december 14. (péntek) – Christmas Party

KKK (KOLLÉGIUMI KULTURÁLIS KLUBESTEK)
Idén is folytatjuk tavalyelőtt elindított nagysikerű sorozatunkat, a Czinege Ádám és Tóth Endre által meg-
álmodott és életre hívott klubesteket, ahol filmklub vagy beszélgetős est keretében egyéb művészeti ágak,  
tudományterületek jeles képviselőivel ismerkedhetünk meg. A klubestek ingyenesek, a helyszín a Zeneakadémia 
kollégiuma a Városligeti fasor 33. alatt, illetve a Wesselényi utcai épület, az aktuális helyszínekről az események 
előtt tájékoztatunk majd benneteket. A klubestek célja, hogy nyissunk a zenén túli világ felé. A tavalyi tanévben 
vendégünk volt Ónodi Eszter, Zoboki Gábor, Háy János, Berecz András, Koltai Lajos, Laár András, Bagdy Emőke 
és Pap János. Őszi programjaink még szervezés alatt állnak, tájékoztatást a már említett hírcsatornákon keresztül 
küldünk. Tervezett vendégeink: Gyurta Dániel, Jankovics Marcell és Mácsai Pál. 
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DUX-KÖR
Elsősorban a gólyatábor szervezéséért, lebonyolítá-
sáért felelős baráti közösség. A latin dux, azaz vezető 
szóból ered nevük. Tagja lehet a körnek az, aki a 
nagyjából június végén, július elején megrendezendő 
Dux-táborban részt vesz (szintén a gólyatáborok 
helyszínén: Esztergomban).

ETR
Az Egységes Tanulmányi Rendszer rövidítése. Elérhető 
a www.lfze.hu honlapon keresztül, az alsó könyvjel- 
zőknél. A felhasználónevet és jelszót a beiratkozáskor 
adják, a jelszó megváltoztatható, de a felhasználónév  
(EHA-kód) nem. Funkciói: aktív/passzív státusz be-
jelentése (állapotváltás menüpont), tárgyak felvétele  
(kurzusfelvétel), vizsgák felvétele (vizsgára jelent-
kezés), tárgyak kreditértékének, oktatóinak, egyéb 
adatainak nyilvántartása (kurzusaim), Oktatók 
Hallgatói Véleményezése (OHV – meghatározott 
időszakban kérdőívek segítségével véleményezni lehet  
az oktatók munkáját és a tárgyak hasznosságát). 
Az ETR-en keresztül lehet üzenni a tárgy többi  
hallgatójának és az oktatónak!

GYAKORLÓK FOGLALÁSA
A Wesselényi utcai épületben is lehetőség van a  
gyakorlásra 8 és 21 óra között, a későbbiek folyamán 
a tervek szerint 6 és 24 óra között. Minden teremben 
lehet gyakorolni, ahol éppen nem zajlik tanítás, de van 
lehetőség a 3. emeleti gyakorló termek interneten 
történő lefoglalására is egy hétre előre (EHA-kód és 
jelszó alapján). A 28 gyakorlóterem közül hétben van 
zongora, tizenháromban pianínó, továbbá hárfa- és 
cimbalomterem is áll a hallgatók rendelkezésére.  
Ezeket a termeket a beléptető kártyákkal lehet 
kinyitni és a lefoglalt időpontig lehet használni.  
Ha valaki az általa lefoglalt időben nem jelenik meg a 
gyakorlóban és nem mondja vissza a foglalását, annak 
csökkentik a napi 4 órás gyakorlási limitjét.

Megpróbáltuk összegyűjteni egy helyre a nem csak a gólyáknak hasznos információkat a 
tanulmányokkal, pályázatokkal és szabadidős programokkal kapcsolatban.

KISLEXIKON

ALAPTÁMOGATÁS
Azok a BA1 és MA1 évfolyamos hallgatók vehetik  
igénybe, akik első alkalommal kezdik ezeket az év-
folyamokat vagy korábban nem vették igénybe a  
támogatást, és beletartoznak az államilag előírt kate-
góriák (lásd Kategóriások) valamelyikébe (részletes 
leírás a HÖK-honlapon). A pályázatot interneten 
kell kitölteni, a pályázathoz tartozó igazolásokat  
személyesen kell behozni a HÖK-irodába a meg-
adott határidőig. A pályázat állapotáról, vagy 
az esetleges problémákról mindig küld a DJB 
értesítést, az eredmények felkerülnek a HÖK-
honlapra. A nyertes pályázatok kifizetésére egy  
összegben kerül sor. A pályázatok elbírálását a DJB 
végzi. Aki az MA1-es hallgatók közül részesül a  
támogatásban, az nem részesülhet tanulmányi  
ösztöndíjban az adott félévben.

DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG (DJB)
Az Egyetemi DJB az a szerv, amely a pályázatokat 
bírálja el és segítséget nyújt a rászoruló hallgatóknak.  
Ha pályázatokkal kapcsolatos kérdéseitek vannak, 
a djb@lfzehok.hu e-mail címen érdeklődhettek.  
A DJB tagja a Bartók Béla Kollégium igazgatónője 
(dr. Arató Éva), a Kollégiumi Bizottság elnöke,  
valamint négy választott hallgató és a DJB elnöke  
(a www.lfzehok.hu-n mindenki névvel és telefon-
számmal megtalálható).
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HÖK
A HÖK a Hallgatói Önkormányzat rövidítése. A kife-
jezés maga pedig arra utal, hogy a több évszázados 
európai hagyományoknak megfelelően az egyetem 
életét nemcsak az oktatók és az egyetem vezetése, 
hanem a hallgatók is tevékenyen és aktívan megha-
tározzák. A hallgatók közösségi véleményének, 
akaratának kifejeződése a Hallgatói Önkormányzat. 
A HÖK a működését megválasztott testületein: a 
Közgyűlésen, a Közgyűlés állandó Bizottságain és az 
Elnökségen keresztül fejti ki. Ugyanakkor minden 
hallgatónak joga, hogy egyéni feladatvállalással részt 
vegyen a munkában. Minden, az Egyetemmel jog-
viszonyban álló hallgató alanyi jogon tagja a Hallgatói 
Önkormányzatnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
minden aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató sza-
vazóképes: választó és választható. Tanácskozási és 
véleményezési joggal ugyanakkor minden egyetemi 
hallgató rendelkezik, azok is, akiknek épp passzív a 
jogviszonyuk.

HÖK-HONLAP
Elérhetősége: www.lfzehok.hu. A GyIK rovatban sok  
fontos kérdésre választ kapsz, továbbá megtalálod 
az illetékes HÖK-tagok elérhetőségeit, az egyetem  
fontos linkjeit, és az éppen aktuális híreket.

HÖK KÖZGYŰLÉS
A Közgyűlésnek minden, a hallgatókat közvetlenül 
vagy közvetetten érintő egyetemi és hallgatói 
közéleti ügy a feladat- és hatáskörébe tartozik.  
A Közgyűlés a Hallgatói Önkormányzat legfőbb 
szerve, minden kérdésben és ügyben dönthet, 
minden ügyről tájékoztatást kérhet és kap.  
Határozatai minden hallgatóra nézve kötelezők.  

Különösen feladata a Közgyűlésnek: az Alapszabály  
elfogadása vagy módosítása, az Elnökség teljes 
vagy tagonkénti megválasztása vagy menesztése, az  
Elnökség beszámoltatása és a beszámoló elfogadása, 
a Szenátus hallgatói küldötteinek megválasztása vagy 
menesztése. A közgyűlésnek állandó tagjai a tansza-
konként vagy tanszakcsoportonként megválasztott 
Tanszaki Küldöttek, a Közgyűlési Bizottságok tagjai, 
valamint az Elnökség tagjai. Rajtuk kívül szabadon  
részt vehet a Közgyűlésen bármely egyetemi hallgató, 
az aktív jogviszonnyal rendelkezők szavazati joggal,  
a passzív jogviszonnyal rendelkezők tanácskozási  
joggal.

HÖK TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
A HÖK Tanulmányi Bizottsága arra szolgál, hogy ha nem 
tudod, kihez fordulj a tanulmányi kérdéseiddel, útmu-
tatást adjon. Keress nyugodtan bennünket, ha valamit 
nem értesz, nem találsz, ellentmondó információkat 
kaptál, vagy valami ügyes-bajos tanulmányi ügyed van. 
Megtalálsz minket a HÖK-irodában, illetve e-mailben: 
tanulmanyok@lfzehok.hu. 

IGAZOLÁSOK
Azok a dokumentumok, amelyek igazolják a pályázat-
ban leírt állításokat. Igazolások nélkül a pályázatokat 
nem lehet kitölteni és érvénytelenek. (Részletes leírás 
a HÖK-honlapon regisztráció után).

KATEGÓRIÁSOK
Az állam 2007-ben a szociálisan rászorulóknak külön 
kategóriákat határozott meg: az Alaptámogatásra 
és a Rendszeres szociális támogatásra pályázó hall-
gatókat  három fő kategóriára bontja. Az I. kategóriába 
tartoznak: nagycsaládos, családfenntartó, árva, hal-
mozottan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő. A II. 
kategóriába tartoznak: félárva, hátrányos helyzetű, 
valamint azok, akiknek gyámsága nagykorúságuk miatt 
szűnt meg. A III. kategóriába tartozik mindenki más,  
ez az „egyéb”. A rendszeres szociális támogatásra  
sikeresen pályázó hallgatók közül a legrászorultabbak 
így 24.500 forintról indulnak, a második kategóriába 
esők 11.500 forintról, illetve az egyéb kategóriások  

KISLEXIKON
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6000 forint minimálisan adható támogatásban  
részesülhetnek. A pontrendszer segítségével ki  
lehet egyenlíteni az állami rendelet által oko-
zott anyagi egyenlőtlenségeket, tehát aki sok  
pontot szerez pl. a III. kategóriában, nem zárja ki, 
hogy hasonló összegű támogatásban részesüljön.  
Alaptámogatásnál viszont kizárólag csak azok  
részesülhetnek a támogatásban, akik az első két  
kategória valamelyikébe beletartoznak. A kategóriák  
részletes leírása és a hozzájuk tartozó igazolások 
regisztráció után elérhetők a HÖK-honlapon.

KKK
Kollégiumi Kulturális Klubestek. A Figaro főszer-
kesztője, Tóth Endre, valamint a HÖK elnöke, Czinege 
Ádám által vezetett beszélgetős estek, illetve film-
klubok a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumában 
(1071 Bp., Városligeti fasor 33.), valamint KKKK, azaz 
Kihelyezett Kollégiumi Kulturális Klubestek a Ligeti 

György Épületben (1077 Bp., Wesselényi utca 52.). 
Általában havonta egyszer megrendezésre kerülő 
kétórás beszélgetés ismert és elismert személyek-
kel a zenén kívüli területekről. Ingyenes estjeinken 
vendégünk volt már Galla Miklós, Lackfi János,  
Rudolf Péter, Forgách András, Ónodi Eszter, Zoboki  
Gábor, Háy János, Berecz András, Koltai Lajos,  
Bagdy Emőke, Pap János és Laár András. Sorozatunkat 
az idei tanévben is folytatjuk. Keressétek a plaká-
tokat, az információkat a HÖK-honlapon, a Figaróban,  
valamint a Facebookon!

KREDITÁTVITEL
A korábbi képzésekből, vagy más szakon teljesített 
tanegységekből van lehetőség arra, hogy azt a jelen-
legi képzésbe beszámítsák, akár a szabadon választ-
ható tárgyak terhére, akár egy kötelező tárgy kiváltá-
saként. Ehhez egy formanyomtatványt kell kitölteni  
(a Tanulmányi Osztályon beszerezhető, vagy letölthető 
a www.lfze.hu honlapról) legkésőbb szeptember 3-ig. 
Célszerű csatolni hozzá az elvégzett tanegységről in-
dexmásolatot, ha nem a Zeneakadémián teljesítetted,  
tantárgyi programot, illetve, ha kötelező tanegy-
séget szeretnél vele kiváltani, a kiváltandó tanegység  
(kredithálóban található) felelősének aláírását.  
A csatolt dokumentumok utólag is pótolhatók.  
Részletes információ a HÖK tanulmányi alelnöké-
nél (tanulmanyok@lfzehok.hu), vagy a kreditátviteli  
bizottság titkáránál, Körber Tivadarnénál kérhető.

KREDITHÁLÓ
Egy táblázat, mely az adott szak tanegységeinek  
elrendezését szemlélteti. Megtalálod benne, hogy 
melyik félévben melyik tanegységeket ajánlott  
elvégezni, heti hány óra, hány kredit, ki a tárgyfelelős, 
és hogy a teljesítése vizsgával, vagy gyakorlati jegy 
megszerzésével történik. Elérhetősége: www.lfze.hu,  
Oktatás, Kredithálók. 

KREDITRENDSZER
Az adott tárgy adott félévéhez (a továbbiakban: 
tanegység) adott pontérték tartozik. Elvileg össze-
függ az óraszámmal és az elvégzendő feladattal. 

KISLEXIKON
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A kredit minden esetben jár, ha nem buktál meg.  
A költségtérítés összege az elvégzett kreditek alapján 
kerül megállapításra, és az ösztöndíjátlagot is ezzel 
súlyozzák. Optimális esetben egy félévben 30 kreditet 
kell elvégezni, de nem kell kétségbe esni, ha van némi 
eltérés. Annyi megkötés van, hogy két félév alatt  
legalább 30-at teljesíteni kell, illetve a képzés során  
a teljes kreditszámot 10%-kal lehet meghaladni.

KURZUS- ÉS VERSENYTÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás, 
akkor lehet igénybe venni, ha versenyen vagy kur-
zuson vett részt a hallgató. A pályázati lap letölthető 
a HÖK-honlapról, amit igazolásokkal együtt a 
HÖK-irodába kell leadni. A nyertes pályázatok  
kifizetése egy összegben történik, a DJB bírálja el,  
az eredmények felkerülnek a HÖK-honlapra, regiszt-
ráció után megtekinthetők.

LISZT NAPOK
Hallgatói napok. A HÖK először 2012 tavaszán szervez-
te meg kétnapos rendezvénysorozatát beszélgetős 
esttel, sztárvendégekkel, filmvetítéssel, táncház-
zal, kedvezményes uszodahasználattal, svédasztalos  
vacsorával. Tervezzük a folytatást! 

OHV
Oktatók Hallgatói Véleményezése. (Az OMHV –  
oktatói munka hallgatói véleményezése – és a HEM 
– hallgatói elégedettségmérés – is ugyanezt takarja.)  
Az ETR-ben kitölthető kérdőívek az oktatókról,  
illetve a tantárgyakról és az egyetemről. Ha megfelelő 
mennyiségű kitöltött kérdőív érkezik, az egy tárgya-
lási alap a hallgatók ügyeinek jövőbeni alakításához.  
A „mindenki tudja”, meg az „erről panaszkodik az egész 
Zeneakadémia” jellegű problémákkal nem tudunk mit 
kezdeni, csak azzal, ha számszerűsíteni tudjuk, hogy a 
hallgatók adott százaléka bizonyos kérdésekben hogy 
vélekedik. A 10%-os kitöltöttség azt mutatja, hogy 
az adott dologban a hallgatók 90%-a egyáltalán nem 
érdekelt. Így nehéz megvédeni a meglévő értékeket, 
és megoldani a problémákat!

OPERABELÉPŐ
Olyan szolgáltatás, amelyet minden egyetemi hall-
gató igénybe vehet. A HÖK-honlapon keresztül lehet 
előre megadott időre foglalni. A belépőt a megadott 
határidőre vissza kell juttatni a HÖK-irodába, amennyi-
ben ez első alkalommal nem történik meg, a hallgató  
nem kaphat az adott hónapban több belépőt,  
a visszahozatal többszöri elmulasztása esetén  
pedig egész félévben nem vehet fel több belépőt.  

KISLEXIKON
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Egy hallgató két darabot igényelhet, a belépő fel- 
mutatásával és a diákigazolvánnyal a harmadik  
emeleti üresen maradt helyeken van lehetőség  
a helyfoglalásra.

PÁLYÁZAT KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKHOZ 
(EGT)
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás, ak-
kor lehet igénybe venni, ha külföldön Erasmussal tanul 
a hallgató, de más szociális alapú támogatásban nem 
részesül. A pályázati lap letölthető a HÖK-honlapról 
és igazolásokkal együtt a HÖK-irodába kell leadni, el-
faxolni, vagy e-mailen beküldeni. A nyertes pályázatok 
kifizetése egy összegben történik, a DJB bírálja el, az 
eredmények felkerülnek a HÖK-honlapra, regisztráció 
után megtekinthetők.

PÁLYÁZATOK
Minden államilag támogatott, nappali tagozatos hall-
gató jogosult igénybe venni a Hallgatói Önkormányzat 
által meghirdetett pályázatokat. Ezek a pályázatok 
részben az állam által előírt, részben az Egyetemi 
Diákjóléti Bizottság által meghatározott szabályok 
szerint igényelhetők. A mi egyetemünkön ötféle  
pályázat létezik: Rendszeres szociális támogatás, Rend-
kívüli (egyszeri) szociális támogatás, Alaptámogatás, 
Kurzus- és versenytámogatás, Külföldi tanulmányokat 
támogató pályázat. Mindegyikről részletes leírás 
olvasható a www.lfzehok.hun. A pályázatot a leadási 
határidő után nem fogadjuk el, igazolások hiányában 
érvénytelen a pályázat, valamint ha az igazolásokon 
szereplő adatok nem egyeznek a pályázaton szereplő 
adatokkal, a pályázót fegyelmi eljárás alá vonjuk.

PONTRENDSZER
Olyan rendszer, amely segíti a pályázatok objektív 
elbírálását. Kizárólag a Rendszeres szociális támo-
gatásnál használjuk, segít a hallgatónak is felmérni,  
hogy a pályázata milyen eredménnyel zárulhat.  
(Ezt megtaláljátok a HÖK-honlapon regisztráció után.)

RENDKÍVÜLI (EGYSZERI) 
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető szociális alapú 
támogatás, akkor lehet igénybe venni, ha valami 
rendkívüli esemény befolyásolta a hallgató anyagi 
helyzetét. A pályázati lap letölthető a HÖK-honlapról 
és igazolásokkal együtt a HÖK-irodába kell leadni.  
A nyertes pályázatok kifizetése egy összegben törté-
nik, a DJB bírálja el, az eredmények felkerülnek a HÖK-
honlapra, regisztráció után megtekinthetők.

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Minden félévben igényelhető támogatás, a pályázatot  
interneten kell kitölteni, a pályázathoz tartozó iga-
zolásokat személyesen kell behozni a HÖK-irodába  
a megadott határidőig, a pályázat állapotáról,  
vagy az esetleges problémákról mindig küld a 
DJB értesítést, az eredmények felkerülnek a HÖK- 
honlapra. A nyertes pályázatok kifizetésére havonta 
kerül sor, minden félévben 5 hónapig. A pályázat  
elbírálását a DJB végzi pontrendszer alapján.  
Mindezeket megtaláljátok részletesen a HÖK- 
honlapon regisztráció után!

SPORTTÁMOGATÁS
A sporttámogatásnak több formája is lehet a Hall-
gatói Önkormányzat lehetőségeitől függően: általában 
télen korcsolyabelépőket, év közben uszodabelépőket 
tud biztosítani a hallgatóknak. A korcsolyabelépőt e-
mailen keresztül lehet igényelni – mindig a HÖK-hon-
lapon kiírtaknak megfelelően –, az uszodabelépőket 
interneten keresztül, a HÖK-honlapon kell előre le-
foglalni, majd a megadott ügyeleti időben vissza kell 
hozni a HÖK-irodába. Amennyiben ez nem történik 
meg, a hallgató nem vehet fel több bérletet megha-
tározott ideig (1 hét–1 félév), köteles 10.000 forint 
késedelmi díjat fizetni, illetve ha elveszíti a bérletet, 
köteles megtéríteni az árát (nettó 95.000 forint).
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TANSZÉKI ÜGYINTÉZŐ
Az egyes tanszékeknek van ügyintézője. Ők hirdetik 
meg a tantárgyakat, ők készítik el a beosztásokat, hogy 
ki melyik tanárhoz kerül pl. kötelező zongorából, ők 
koordinálják a tanszéki eseményeket. Irodájuk a W52 
földszintjén a bejárattól balra, illetve jobbra a folyosó  
végén található. Ha a képzésedhez nem tartozó  
tárgyat szeretnél fölvenni, akkor a kitöltött forma- 
nyomtatványt Borzi Zoltánnál kell leadni. 

TANULMÁNYI HIRDETŐ
A W52 folyosóján megtalálod a legfontosabb 
híreket, információkat, melyeket a Tanulmányi  
Osztály és a tanszékek folyamatosan frissítenek. 
Továbbá az egyetem honlapján és a Facebookon 
LFZE Tanulmányi Hirdető néven. Érdemes napi  
kapcsolatban lenni vele, hogy elkerüld a kellemetlen  
meglepetéseket!

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Minden hónapban folyósított juttatás, amely az előző 
aktív félév súlyozott kreditátlaga alapján adható.  
Csak államilag támogatott finanszírozási formában 
tanuló, aktív hallgató kaphat tanulmányi ösztöndíjat,  
aki tantárgyfelvételi és bejelentkezési kötelezett-
ségének időben eleget tett, valamint legalább a 
tárgyfélévre eső átlagos kreditmennyiség 60%-át  
teljesítette.

A tanulmányi ösztöndíj utalási hónapjai:  
Az őszi félévben októbertől februárig, a tavaszi 
félévben márciustól júniusig, és ide tartozik még 
a szeptember is.

Súlyozott kreditátlag kiszámítása: Minden  
osztályzatot beszorzunk a hozzá tartozó kredit-
ponttal, ezeket összeadjuk, majd az összeget 
elosztjuk a felvett kreditek számával, így megkap-
hatjuk az adott félév súlyozott kreditátlagát.

Végzős hallgatók utolsó havi ösztöndíjutalása: 
A végzős hallgatók kérhetik az utolsó havi uta-
lás előrehozását szeptemberről júniusra vagy 
februárról januárra. Aki nem kérte az összeg 
előrehozását – és a következő tanévben felvették 
mesterképzésre –, a következő félév első hónap-
jában az ösztöndíját megkapja. Akit nem vettek 
fel, vagy mesterképzését végezte el, és nem kérte 
az előrehozást, annak az utolsó havi ösztöndíját 
már nem tudjuk folyósítani.

T.O.
A Tanulmányi Osztály rövidítése. A W52 földszintjén 
jobbra található. Itt dolgoznak a tanulmányi előadók, 
akikhez szakok szerint vannak beosztva a hallgatók. 
Ide kell fordulni, ha nem tudsz regisztrálni az ETR-
ben, ha nem tudsz fölvenni egy tantárgyat, amit  
elvileg föl kellene venned, ha az indexedre, vagy va-
lamely formanyomtatványra van szükséged, illetve 
ha diákigazolvánnyal kapcsolatban kell intézkedned.  
A www.lfze.hu honlapon a tanulmányi hirdető menü-
ben találod az órarendeket. Az ezzel kapcsolatban 
fölmerülő kérdésekben is a tanulmányi előadód tud 
útmutatást adni.

Gódor Erzsébet, 
Pávai Gyopár, 

Tóth Endre, 
Uzsaly Bence
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A Figaro szerkesztősége szeretné, ha minél 
színvona-lasabb lapot nyújthatna olvasóinak, 
ezért készítettünk egy kérdőívet, amelyet a 
következő linken lehet elérni: 

www.surveymonkey.com/s/NV6D3Z8 

(Név nélkül vagy névvel egyaránt kitölthető!)

Figaro - Az LFZE HÖK havonta 
megjelenő ingyenes lapja 
megosztott egy hivatkozást.
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(Forrás: Fidelio; Fotók: Végh Dániel)
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