KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS A BME ELSŐÉVES
HALLGATÓI SZÁMÁRA
KEDVES ELSŐÉVESEK!
Az egyetemi kampusz mellett az előttetek álló egyetemi éveitek egyik legfontosabb színtere a BME
kollégiumai lesznek. Ugyanis a kollégiumok a közösségi élet gócpontjai, ahol lehetőségetek nyílik nem
csak arra, hogy jobban is megismerjétek hallgató társaitok, de magatok is aktív szerepet vállalhattok a
közösségi életben is, vagy éppen a kollégiumokban működő szakmai és öntevékeny körök
munkásságába is bekapcsolódhattok. Mindemellett egy kollégium lehetőséget nyújt a tanuláshoz
szükséges nyugodt körülmények kialakításához is, és ha esetleg segítségre lenne szükségetek a
tanulásban, egy kollégiumban lehet megtalálni a leggyorsabban a megfelelő segítséget egy csoporttársad
vagy éppen egy felsőbbéves személyében.
Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a BME kollégiumai kivétel nélkül az egyetem közelében
helyezkednek el, tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek és a havi díj is jóval a budapesti albérlet árak
alatt marad.
KEFIR
A KEFIR rendszer a BME egységes kollégiumi rendszere. A név választás nem egy szimpla
fantázianévből ered, hanem a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer rövidítése. Ez
az a rendszer, amiben a BME hallgatói le tudják adni a kollégiumi jelentkezésüket. A rendszer a
https://kefir.bme.hu címen érhető el. A bejelentkezéshez az úgynevezett címtáras azonosítás
szükséges. Ezt a címtáras azonosítótokat érdemes megjegyezni, hiszen nem csak a KEFIR-be tudtok
ezzel belépni, de több egyetemi/tanszéki oldalra is (például a szociális pályázási felületre is címtárral
tudtok belépni).
CÍMTÁRAS AZONOSÍZÓ (eduID)
Számítógépes szolgáltatásokhoz az Egyetemen sok esetben felhasználónévvel és jelszóval történő
azonosítás, belépés után lehet hozzáférni. Hogy ne kelljen minden egyetemi rendszerhez, weboldalhoz,
külön nevet és jelszót fejben tartanod, egyre több helyen használhatod az eduID-t (más néven címtáras
azonosító) és a hozzá tartozó jelszót.
A címtáras azonosításnak a feltétele, hogy rendelkezzetek már NEPTUN felhasználói fiókkal is. Az
első NEPTUN belépésetekhez szükséges információkat az Egyetem postai úton is meg fogja küldeni
nektek. Ha már sikeresen be tudtok lépni a NEPTUN-ba, akkor az alábbi oldalon
(https://login.bme.hu/admin/ ) meg tudjátok nézni a címtáras azonosítótokat is, és be tudjátok állítani
a jelszót is.
A BME Címtár elsődleges feladata egy központi azonosítási szolgáltatás nyújtása minden egyetemi
polgár részére. A címtáras azonosítást használó weboldalakra nem kell külön regisztrálnod, a címtáras

azonosító és jelszó megadásával tudod elérni a védett oldalt vagy szolgáltatást. Ezen weboldalak
belépéskor bizonyos adatokat automatikusan megkapnak a felhasználóról. A Címtárban tárolt adatok
elsődleges forrása a NEPTUN. Minden személy, aki felhasználóval rendelkezik a NEPTUN-ban,
igényelhet címtáras azonosítót is a https://login.bme.hu/admin/ oldalon. Címtáras azonosítóra van
szükséged számos egyetemi oldalra való belépéshez, valamint ennek segítségével tölthetsz le eredeti és
jogtiszta Microsoft szoftvereket az http://msdnaa.bme.hu/ oldalon.
Más számára a jelszót átadni szigorúan tilos, fegyelmit kockáztat, aki ezt megteszi.
JELENTKEZÉS MENETE
A KEFIR-be belépve a rendszer automatikusan a megfelelő karhoz rendel majd titeket, így csak a rátok
vonatkozó kari információkat és űrlapokat fogjátok látni. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy kollégiumi
jelentkezést tudjatok leadni, szükséges, hogy a KEFIR profilotok teljes legyen. A rendszerbe belépve
tudjátok a profilotokat is szerkeszteni. A teljes profilhoz hozzá tartozik az is, hogy magatokról
feltöltötök a rendszerbe egy olyan színes fotót, amin jól felismerhető az arcotok. Ezt a feltöltött képet
a rendszer adminjainak még el is kell fogadnia ezután. Ez a kép a későbbi kollégiumi belépőkártyák
kiállításához lesz majd szükséges.
A kollégiumi jelentkezés csak akkor érvényes, ha az űrlap végén véglegesítitek is a pályázatotokat. A
határidő lejártáig még lehet módosítani a pályázatot a visszavonás gombbal, azonban nagyon fontos,
hogy utána újra véglegesíteni kell a pályázatot! A rendszer minden véglegesítésről szinte azonnal
visszaigazoló emailt is küld. Amennyiben ez a visszaigazoló email nem érkezik meg a Neptunban
megadott email címetekre, akkor feltehetőleg valami probléma lépett fel a pályázat véglegesítésekor, és
ilyenkor érdemes újra véglegesíteni azt.
A saját karotokhoz tartozó pontos pályázati kiírásokat és rátok vonatkozó kari információkat
keressétek a saját karotokhoz tartozó Kari Hallgatói Képviseletek információs csatornáin.
Az Egyetemen a kollégiumi pályázásnak egységes a határideje, ami 2017. augusztus 18. (péntek)
23:59! Nagyon fontos, hogy a határidőt pontosan betartsátok, mert a határidő lejárta után nem lehet
már jelentkezni kollégiumi férőhelyre!
SZOCIÁLIS PÁLYÁZÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYRE
Kollégiumi elhelyezésre szociális alapon is tudtok pályázni. A szociális pályázás a
https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon történik. Ennek a pontos menetéről a „Szociális juttatások”
tájékoztatóban olvashattok (Kollégiumi jelentkezés alatti link). FONTOS, hogy nem elég csak a
szociális pályázatot leadni. Mindenképpen kell a KEFIR rendszerben is érvényes pályázattal
rendelkeznie mindenkinek, aki szeretne kollégiumi elhelyezésben részesülni, tehát összességében két
pályázatot kell leadnotok.

KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJAK
Az egyes kollégiumokban a havi térítési díj eltérő lehet az adott kollégium kategóriájától függően. Az
államilag támogatott képzéseken ez az ár havi 9.320 Ft és havi 11.650 Ft között változhat, önköltséges
hallgatók esetén pedig havi 20.970 Ft és havi 23.300 Ft között.
Sok sikert kívánok nektek az egyetemi tanulmányaitokhoz! Kollégiumi kérdések felmerülése esetén
pedig bátran keressétek a saját karotok Hallgatói Képviseletét!
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