
Könyvtár (BME OMIKK) 
 

A BME OMIKK az egyetem központi könyvtára, ahol többek között rendelkezésre áll: 

 5 olvasóterem 

 több mint 500 férőhely  

 lehetőség a csöndes, elmélyült tanulásra 

 lehetőség kötetlen tevékenységre, csoportos tanulásra 

 100.000 kötetes szabadpolcos állomány 

 tankönyvek, jegyzetek, folyóiratok, kötelező irodalom nyomtatott és elektronikus 

formában 

 34 számítógépes munkaállomás 

 ingyenes, jó minőségű wifi  

 nyomtatási, szkennelési és fénymásolási lehetőség 

 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 8-20 óráig.  

Vizsgaidőszakban 8 és 22 óra között a Nagyolvasóban biztosítunk tanulási lehetőséget.  

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
 

www.omikk.bme.hu 

 

1111 Budapest, Budafoki út 4–6. Könyvtár épület 

 

Könyvtárhasználati és szakirodalmi információk: 463-1069, 463-3534, 463-3489 

E-mail: refposta@omikk.bme.hu 
Skype: bme_omikk_tajekoztatas 

 

Kölcsönzési információk, hosszabbítás: 463-1790, 463-1152 

E-mail: kolcsonzes@omikk.bme.hu 
Skype: bme_omikk_kolcs 

 

Még több információért iratkozzon fel hírlevelünkre, vagy látogassa meg Facebook 

oldalunkat! 

   

Minden félév elején „gólyatúrát” szervezünk a könyvtár történetének, épületének és 

szolgáltatásainak bemutatására. Jelentkezés és további információk a honlapon! 

 

A könyvtár használata 

Egyetemünk hallgatói érvényes BME diákigazolvánnyal ingyenesen olvashatják helyben 

állományunkat, használhatják olvasótermeinket. 

A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni, előjegyezni csak a beiratkozást követően, érvényes 

olvasójeggyel lehet.   

 

Beiratkozás: minden esetben személyesen történik.  

Helye: a könyvtár aulája a kölcsönzési pultnál, nyitvatartási időben. Könyvtári tagság 

megújítása a Tankönyvolvasóban (K épület fszt.99.) és a Lágymányosi Könyvtárban (I épület 

B-023) is lehetséges. 

 
 
 

http://www.omikk.bme.hu/
http://www.omikk.bme.hu/
mailto:refposta@omikk.bme.hu
mailto:kolcsonzes@omikk.bme.hu
http://www.omikk.bme.hu/hirlev/17-hirlevel/65-hirlevel-feliratkozas.html
https://www.facebook.com/BME.OMIKK/


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
 

 BME magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatóknak: 

o matricával érvényesített diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás 

vagy Neptun kóddal ellátott felvételi határozat,  

o fényképes igazolvány (személyi vagy jogosítvány), 

o lakcímkártya. 

 BME külföldi állampolgárságú nappali tagozatos hallgatóknak: 

o  matricával érvényesített diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás, 

o tartózkodási engedély vagy regisztrációs lap, 

o útlevél, 

o magyarországi lakcím megadása szükséges.  

 BME levelező, szakmérnöki, másoddiplomás, posztgraduális képzésben részt vevő 

hallgatóknak: 

o  matricával érvényesített diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás, 

o fényképes igazolvány (személyi vagy jogosítvány) 

o lakcímkártya szükséges.  

 

 
Beiratkozási díjak: 
 BME nappali tagozatos hallgatóknak: 700 Ft/szemeszter (érvényes: őszi félévben február 

28., a tavaszi félévben október 31.), 1400 Ft/tanév (érvényes: következő tanév október 31-ig). 

 BME levelező, szakmérnöki, másoddiplomás, posztgraduális képzésben részt vevő 

hallgatóknak: 2500 Ft (érvényes: a beiratkozástól számított 1 naptári évig). 

 BME külföldi állampolgárságú nappali tagozatos hallgatóknak: 700 Ft, (érvényes: a 

szemeszter (félév) végéig, vagyis február 28-ig vagy június 30-ig). 

 
A regisztrált adatokban történő változást, illetve az olvasójegy elvesztését a kölcsönzési 

pontokon kérjük, jelezzék!  

 

Mit kell tudni a kölcsönzésről? 

 BME hallgatók egyszerre maximum 10 dokumentumot kölcsönözhetnek, típustól 

függően 2, ill. 4 hétre. 

 A kikölcsönzött mű ötször meghosszabbítható, amennyiben másik olvasó nem jegyezte 

elő. 

 Hosszabbítani lehet: Online katalógusba (OPAC) belépve, személyesen a kölcsönzési 

pontokon, telefonon (463-1790, 463-1152), Skype-on (omikk-tko-pult) vagy a 

kolcsonzes@omikk.bme.hu e-mail címen.  

 A lejáratot követően hosszabbított művekre késedelmi díjat számolunk fel. 

 A lejárt művek késedelmi díja 35 Ft/dokumentum/munkanap + postaköltség, amit 

legkésőbb a dokumentumok visszavételekor kell kiegyenlíteni. 

 
 
 
Keresés az online katalógusban, könyvek kölcsönzése 

 

A honlapunkról elérhető online katalógusunk (OPAC) jelenleg a könyvtár teljes 

állományának kb. 70%-át tartalmazza. A többi dokumentum a digitalizált cédulakatalógusban, 

a nyomtatott folyóiratok egy része pedig külön adatbázisban (Registerben) kereshető. 

Szakdolgozatokat, diplomamunkákat a könyvtár nem gyűjt, ezekről a tanszékeken célszerű 

érdeklődni.  

 
 

http://aleph.omikk.bme.hu/F
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Olvasótermek 
 

Neve Kódja Helye Szolgáltatás Elhelyezés 

módja 

Nagyolvasó NOLV Könyvtár épület aula Helyben olvasás, 

kensington zár 

kölcsönzés 

laptophoz 

 

Műszaki és 

Természettudományi 

Olvasó 

MSZO Könyvtár épület aula, a 

Nagyolvasó alatt 

Helyben olvasás 

és kölcsönzés, 

irodai szoftverek, 

Szakrend → 

raktári szám, 

szépirodalmi 

műveknél 

szerzői 

betűrend 

Tankönyvolvasó TKO K. épület, fszt. 99.  Helyben olvasás 

és kölcsönzés 

Szakrend → 

cím szerinti 

betűrend 

Gazdaság- és 

Társadalomtudományi 

Olvasó 

GTO K. épület, mfszt. 51. 

(Sóhajok hídjáról 

balra) 

Helyben olvasás 

és kölcsönzés, 

irodai szoftverek 

Szakrend → 

raktári szám 

Természettudományi 

Kutatóterem 

TTO K. épület, mfszt. 41. 

(Sóhajok hídjáról 

jobbra) 

Helyben olvasás, 

irodai szoftverek, 

nyomtatás 

(díjköteles), 

szkennelés 

 

 

 
 
Mit és hol érdemes keresni? 
 

Nagyolvasó Átfogó enciklopédiák, lexikonok, szótárak és napilapok, szabványok, 

doktori értekezések, díszművek és a folyóiratok 1 évnél régebbi 

számai. 

Műszaki és 

Természettudományi 

Olvasó 

szakkönyvek, szabadidővel kapcsolatos könyvek, köztük ifjúsági, 

magyar és idegen nyelvű szépirodalom. 

Tankönyvolvasó Kölcsönözhető szótárak mellett kölcsönözhető tankönyvek és nem 

kölcsönözhető példányaik. A minden karon oktatott 

tudományterületeket kiemeltük (pl. matematika, fizika, 

környezetvédelem).  

Gazdaság- és 

Társadalomtudományi 

Olvasó 

társadalom- és gazdaságtudományi könyvek és kurrens (tárgy évi) 

folyóiratok. Emellett a jog, az EU és a művészetek témakörben is van 

irodalom. 

Természettudományi 

Kutatóterem 

Nem kölcsönözhető kémia és vegyészeti témájú kézikönyvek, 

szakkönyvek és kurrens folyóiratok, illetve a NATO-kutatásokat 

tartalmazó kötetek, SciFinder adatbázis.  
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További szolgáltatásaink 

 

Szolgáltatás Ismertetés Helye Díja 

Tájékoztatás 

Tájékoztat a könyvtár 

állományáról, a fontosabb hazai és 

külföldi információs 

szolgáltatásokról, azok 

hozzáférhetőségéről. 

 

Központi tájékoztatás 

(aula), Könyvtár fszt. 

1. 

Könyvtár fszt. 12. 

Természettudományi 

Kutatóterem (TTO), 

Információs pont -  

Központi kölcsönzés 

 

ingyenes 

E-

folyóirat/adatbázis-

használat 

Könyvtárunkban, valamint az 

egyetemi számítógépes hálózaton 

csaknem 10 000 szakfolyóirat 

érhető el elektronikus formában. 

 

Könyvtár fszt. 1. 

Természettudományi 

Kutatóterem 

 

BME 

diákigazolvánnyal, 

beiratkozott olvasóknak 

ingyenes 

Számítógép-

használat 

A könyvtári épület aulájában lévő 

számítógépeken internet használata. 

Könyvtár aula 
ingyenes 

Számítógép-

használat 
Irodai alkalmazások. 

Az erre kijelölt 

számítógépeken.  

BME 

diákigazolvánnyal, 

regisztrált olvasóknak 

ingyenes 

Wifi 
A BME polgároknak az egyetemi 

wifit ajánljuk. 

A könyvtár egész 

területén. 

BME 

diákigazolvánnyal, 

regisztrált olvasóknak 

ingyenes 

Fénymásolás  

Sóhajok hídja, 

Természettudományi 

Kutatóterem  

25 Ft/A4 oldal  

50 Ft/A3 oldal 

Nyomtatás 
Fekete-fehér nyomtatás. 

 

Könyvtár épület fszt. 

1. és K. épület mfszt. 

51. 

30 Ft/ A4 oldal 

 

Szkennelés Önkiszolgáló szkennelés. 
Könyvtár fszt. 1., K. 

épület mfszt. 51. 

BME 

diákigazolvánnyal, 

regisztrált olvasóknak 

ingyenes 

Reprográfiai 

szolgáltatás 

Szkennelés vagy fénymásolat 

megrendelése magáncélú 

felhasználásra az 1850 -1945 között 

kiadott védett állományrészből. 

Nagyolvasó 

egyedi ajánlat szerint 

Csoportos és egyéni 

tanulás 

Az erre kialakított helyeken 

lehetőség van csoportos és egyéni 

tanulásra saját laptop használatával 

is.  

Sóhajok hídja, 

Könyvtár aula, 

Könyvtár folyosó, 

fszt. 2. 

ingyenes 

Könyvtárközi 

kölcsönzés, 

másolatszolgáltatás 

Dokumentumkölcsönzés és 

cikkmásolat beszerzése hazai és 

külföldi könyvtárak állományából. 

 

Könyvtár fszt. 3. 

Könyvtár fszt. 4. 
díjszabás a honlapon 

Levéltári 

szolgáltatások 

dokumentumok a régi diákéletről. 

http://www.omikk.bme.hu/levéltár.

html 

 

Központi épület fszt. 

19. 
ingyenes 

http://www.omikk.bme.hu/l%C3%A1togat%C3%A1s-el%C5%91tt/d%C3%ADjszab%C3%A1sok.html


MTMT 

A Műegyetem oktatóinak, 

kutatóinak és PhD-hallgatóinak 

publikációs adatbázisa.  

 
 

https://www.mtmt.hu/ 

 
ingyenes 

Fordítás 

30 nyelven, a tudomány és a 

műszaki-gazdasági élet minden 

területén. 

Központi épület, I. 

emelet 90. 
díjszabás a honlapon 

 

https://www.mtmt.hu/
http://www.omikk.bme.hu/l%C3%A1togat%C3%A1s-el%C5%91tt/d%C3%ADjszab%C3%A1sok.html

