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Tudnivalók a kollégiummal kapcsolatosan 

 

Az egyetemi élethez egyik elég szorosan kapcsolódó téma mindig a kollégium. Egyrészt azért, 

mert az órákon való részvételt kimondottan megtudja nehezíteni, ha naponta órákat kell tömeg-

közlekedéssel tölteni, más részről pedig, önmagában a kollégiumi élet miatt, ami egy kimondott 

kellemes része tud lenni a tanulmányoknak. Ezért összegyűjtöttünk pár hasznos információt, amit 

érdemes tudnotok. 

Kollégiumi jelentkezés 

Az első lépés maga a férőhelyre történő jelentkezés. Ez minden BME-s hallgató számára a 

Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren (KEFIR) keresztül történik minden fél-

évben. Továbbá ez a felület szolgál elsődlegesen a kollégiummal kapcsolatos információk, hírek 

megosztásáért. A felvételi menetéről a Kollégiumi Felvételi Pályázatból (KFP), a férőhelyek kiosz-

tásának szempontjairól pedig az Egyetemi Kollégiumi Felvételi Szabályzatban (EKFSZ) olvashat-

tok. Ezek a dokumentumok elérhetőek (többek között) a TTK Hallgatói Képviselet honlapján.  

Kármán Tódor Kollégium 

A TTK hallgatóit (amennyiben nem jelzik előzete-

sen másmilyen igényüket) a 4/6 villamos Petőfi 

híd/Budai hídfő megállójánál található Kármán Tódor 

Kollégiumban (KTK) kerülnek elhelyezésre a gépész-

mérnöki kar hallgatóival együtt, azon belül is főleg az 

első két szinten.  

A kollégiumban két fős szobák találhatóak (nincs 

kizárva a koedukált), szintenként található egy vizes-

blokk a zuhanyzókkal, mosdókkal továbbá mosó- és 

szárítógépekkel. Szinten minden szinten van egy 

konyha, amit szabadon használhatnak a hallgatók. 

Ezen felül találhatóak a kollégiumban kisebb-nagyobb 

közösségi helyiségek, illetve egy könyvtár. 

mailto:info@ttkhk.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/
https://kefir.bme.hu/
https://ttkhk.bme.hu/kollegiumi-jelentkezes/
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A kollégium alaksorában található kondi- illetve kardioterem, amelyek kondibérlet kiváltásával 

korlátlan mennyiségben használhatók. A kollégiumban van internetszolgáltatás, amit bizonyos 

adatforgalomig ingyenesen vehetnek igénybe a hallgatók. 

 

Amennyiben további kérdésetek van a kollégiumokkal kapcsolatban, látogassatok el a képvise-

letünk honlapjára vagy keressetek a kollegium@ttkhk.hu e-mailcímen. 

 

 Üdvözlettel: 

 Schmidt Beáta 
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