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Wifi hálózat használata a BME épületeiben 

 

Az egyetemi épületekben viszonylag jó lefedettséggel vezetéknélküli hálózatra csatlakozva 

internetezhet minden egyetemi polgár. Minden hallgató két eszközt regisztrálhat be a hálózatra, 

amikkel használhatja a hálózatot. A hálózat használatához az eszközök MAC címét kell 

beregisztrálni BME hallgatói adminisztrációs oldalon. 

 

1. Először célszerű az eszköz(ök) MAC címét megkeresni, hogy be tudjuk regisztrálni majd az 

oldalon. A MAC cím kiolvasását számtógépen vagy laptopon jól leírja ez a Wikipédia 

szócikk. Pár lépésben kifejtve: 

a. Belépünk a Start menüben, ahol megkeressük és elindítjuk a parancssort. 

b. A parancssorba beírjuk: ipconfig/all és entert ütünk. 

c. Megkeressük a vezetéknélküli Wireless LAN adapter Wifi részt, ahonnan 

kimásoljuk (ilyet a parancssorból nem lehet billentyűparanccsal) a fizikai cím 

mellett lévő 12 hexadecimális karakterből álló számsort.  

2. A mai okostelefonokban általában a telefon névjegyénél vagy a hálózati beállításokban 

található a telefon MAC címe. Ha nem találjuk, akkor a google gyorsan megmondja, ha 

https://hu.wikipedia.org/wiki/MAC-c%C3%ADm
https://hu.wikipedia.org/wiki/MAC-c%C3%ADm
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beírjuk az eszköz modelljét és a MAC address/cím kifejezést, hogy honnan olvasható ki. 

Iphone esetében Wifi address-ként van feltüntetve a MAC cím.  

 

3. A kiolvasott MAC címeket az https://accadmin.hszk.bme.hu/index.php weboldalra belépve 

kell beregisztrálni. A Neptun rendszerben használt jelszó és értelemszerűen a neptun-kód 

szükséges a belépéshez. Az újonnan felvett hallgatóknak először a Neptun rendszerbe kell 

belépniük, jelszót változtatni és pár órával később be tudnak lépni ezen az oldalon is. A 

belépéskor ne felejtsük el bepipálni, hogy elfogadjuk a BME és HSZK felhasználói 

szabályzatát, különben nem enged be a rendszer. 

 

 

4. Ha sikerült bejelentkezni, akkor az alábbi felületet látjuk. Értelemszerűen a MAC cím 1-2 

sorokba kell kettősponttal elválasztva megadni a korábban kiolvasott számsorokat. Ha ez 

megvan, akkor az oldal alján a Fenti módosítások érvényesítése gombra kell kattintani. Mivel 

a hálózatnak frissülnie kell, hogy változások érvénybe lépjenek, ezért legalább 1 órát kell 

várni, mire használhatjuk a hálózatot. A campus épületeiben többféle wifi hálózat van, de 

mindig a BME nevű hálózatokra kell csatlakozni és a fentiek után működni fog.  

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