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Kedves Gólyák! 

A Hallgatói Képviselet szeretne egy rövid tájékoztatást adni az egyetemen használt informatikai 

dolgokról. 

 

Neptun 

A Neptunnal már biztosan találkoztatok, ha máskor nem, a tárgyfelvételkor. A funkcióiról volt 

tájékoztató előadás is, illetve a Pikkászban is olvashattatok róla egy cikket. Itt találtok meg 

minden fontos és hivatalos információt a tanulmányaitokkal kapcsolatban: felvett tárgyak, 

felvehető és felveendő tárgyak, eredmények, személyes adatok stb. A Neptunon keresztül kell 

benyújtani kérvényeket, ha ilyenre szükség van. Tehát ez a tanulmányi rendszer a legfontosabb 

találkozási felület a hallgató és az egyetem között. A Neptunt szorgalmi- és vizsgaidőszakban 

hivatalosan legalább 3 naponta kell figyelemmel kísérnetek, egyéb esetekben ez 8 nap, de a 

vírushelyzet miatt érdemes akár naponta tájékozódnotok, hiszen igazából szinte semennyi időt 

sem veszítetek ezzel. 

 

KTH honlap 

A tanév beosztásáról, oktatási szünetekről is itt lehet tájékozódni. Valamint a külföldi 

részképzésekkel kapcsolatban is itt szokták a legtöbb információt közölni. Ezt az oldalt pedig 

alaposan nézzétek át: https://kth.bme.hu/aktualitasok/aktualis/2022/. 

 

BME honlap 

Itt jelenik meg minden fontosabb egész egyetemet érintő hír. Mostanában többek közt nagyon 

sok koronavírussal kapcsolatos tájékoztató került fel ide. http://www.bme.hu/ 

 

Címtáras azonosító 

A címtáras azonosító arra szolgál, hogy külső alkalmazásoknál igazolni lehessen, hogy a BME-

hez tartozol diákként. Ha elmész a login.bme.hu oldalra, akkor először a Neptun-

felhasználóneveddel és jelszavaddal kell belépned. Ezután kapni fogsz egy azonosítót, ami 

néhány számjegyből és a @bme.hu tagból áll. Egy jelszót is be kell állítanod. A számot és 

jelszót jegyezd meg, mert erre lesz majd szükséged a külső alkalmazásoknál. A legtöbb 

számítógépes teremben ezzel az azonosítóval is be tudtok lépni. Erre az e-mail címre nem tudsz 

leveleket fogadni, mert ez nem egy élő e-mail cím, ilyen szempontból ezt nem érdemes 

megadnod sehol sem. 

 

Microsoft 

Műegyetemistaként rendelkezel egy Microsoft licensszel, mellyel jogosult vagy egyes 

termékek – pl. Word; Power Point; Excel, Windows stb. – használatára, ráadásul egy terabyte-

nyi tárhelyet kapsz az alkalmazások mellé. A szoftverek használatához igényelni kell egy 

fiókot. 

 

A fiókigénylés a címtáras azonosító felület Office 365 menüpontjában történik. 

(https://login.bme.hu/office365/oktatasi/) 

 

Az igénylés után kapsz – 24 órán belül – egy e-mail címet, amellyel azonosítani tudod magad, 

és használni az alkalmazásokat. (Az e-mail cím (Kis Pista) kisp@edu.bme.hu formájú lesz. Ezt 

a címet könnyen átirányíthatod más postafiókba is. Ide az alábbi honlapon tudsz belépni többek 

között: https://www.microsoft.com/hu-hu, ezen kívül az összes Microsoft oldalon így tudsz 

belépni, illetve a Teamsbe is. Pl. ha Gmailt vagy Yahoo-t használsz, akkor az …@edu.bme.hu 

címre érkező üzeneteid megjelennek az általad használt levelezési rendszerben.) 
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Figyelem! Lehet, hogy a középiskolában vagy a magáncímeddel már használtad az MS365-öt. 

Ebben az esetben is szükség van az új fiók regisztrációjára, mert csak így tudod igénybe venni 

egyetemi környezetben. 

 

Sok dologban segítségetekre lehet a Kármán Tódor Kollégium Számítástechnikai Szakosztálya 

(ktkszsz.ktk.bme.hu) például a kollégiumi internettel kapcsolatban kaphatok itt segítséget, vagy 

akár az egyetemi licenszű Windows telepítésével kapcsolatosan. 

 

Teams 

Ez a legfontosabb Microsoft szoftver, amivel valószínűleg találkozni fogtok a félév során. A 

Műegyetemen itt zajlik az összes online óra, illetve konzultáció. A Teamset – csak úgy, mint 

más alkalmazásokat, pl. Word-öt, Excelt – használhatod a weben keresztül, vagy le is töltheted 

asztali alkalmazásként. A Teamsnek is van mobil applikációja. 

 

A TTK HK honlapja 

A Hallgatói Képviselet honlapja (ttkhk.bme.hu) itt tájékozódhattok az összes kari lehetőségről, 

pl.: a pályázatokról, a szociális ösztöndíjról stb. 

 

A következő linkek csak az intraneten elérhetők. Tehát bent kell lenned az egyetem területén, 

és kapcsolódnod kell az egyetemi hálózathoz, hogy láthasd. 

 

Wifi 

A wifi használathoz a gép ún. mac-address azonosítóját kell megadni. Két eszközt tudsz 

regisztrálni (pl. egy telefont és egy laptopot).  

A leírás itt található meg: https://net.bme.hu/wlan/mac.php, a regisztrációs felület pedig itt: 

https://accadmin.hszk.bme.hu/ 

 

Eduroam 

Érdemes regisztrálni az eduroam szolgáltatásra. Az eduroam segítségével wifizhetsz bármilyen 

olyan intézményben, amely csatlakozott az eduroamhoz. Ilyenek például a felsőoktatási 

intézmények, egyes közoktatási intézmények vagy akár kutatóintézetek. Tehát ha pl. valamiért 

a Corvinuson kell időznöd, és van eduroamod, akkor fel tudsz menni a hálózatra wifin keresztül. 

Leírás itt: https://net.bme.hu/wlan/ 

 

VPN 

Lehetőség van arra, hogy akkor is használd az intranetet, ha nem vagy fizikailag az egyetemen. 

Erre szolgál az ún. a távoli hozzáférés (remote access) szolgáltatás, amelynek segítségével egy 

olyan kapcsolatot tudsz kialakítani az egyetemi hálózattal, mintha a gépeddel a BME hálózat 

része lennél. Ennek segítéségével pl. igénybe veheted azokat a könyvtári szolgáltatásokat, 

amelyek csak az intraneten belül érhetők el. (https://www.omikk.bme.hu/online-

szakirodalom/adatbazisok) Leírás itt: https://net.bme.hu/ravpn/ 

 

KEFIR 

Ez a honlap azoknak fontos, akik kollégiumba szeretnének jelentkezni. 

https://kefir.bme.hu/login 

Itt találhatod meg azt is, hogy melyik szobába lettél beosztva, hogy ki a szobatársad, illetve, ha 

nem kerültél be a kollégiumba, akkor hányadik vagy a várólistán. 
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ESZR 

Itt van lehetőségetek leadni a szociális ösztöndíj pályázatotokat. Ide kell feltöltenetek ehhez 

minden szükséges papírotokról egy beszkennelt példányt. Érdemes ezeket minél hamarabb 

megtennetek, mivel, ha utolsó pillanatra hagyjátok, lehet, hogy túl sokan lesznek bejelentkezve 

és túlterheltté válik a rendszer. https://szoc.sc.bme.hu/ 

 

Szofverek 

https://net.bme.hu/sw/ 

https://www.ttk.bme.hu/node/3004 

Az egyetemnek van Matlab licensze. Ez a program sokat segíthet nektek a képzésetek során. 

Annak ellenére, hogy ez egy régi cikk a licenszről, még mindig rendelkezünk licenszel, így 

nyugodtan használhatjátok a programot. 

 

Még egy link: 

• hallgatói számítógép központ honlapja 
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