
Könyvtár 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-20 óráig. Vizsgaidőszakban 8 és 22 óra között a 
Nagyolvasóban kínálunk tanulási lehetőséget. A hagyományostól eltérő nyitva tartásról 
minden esetben honlapunkról http://www.omikk.bme.hu/ és a könyvtárban elhelyezett 
tájékoztatókból értesülhetnek olvasóink. 
 
FONTOSABB ELÉRHETŐSÉGEK 
 
1111 Budapest, Budafoki út 4–6. Könyvtár épület (Kö ép.) 
térkép 
 
Tájékoztatás: 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 
 
Mit kell tudni a könyvtárról? 
 
Könyvtárunk az ország legnagyobb műszaki gyűjteménye, több mint 2 millió 
dokumentummal. Öt olvasóteremben 521 férőhely és 100.000 kötetes szabadpolcos 
állomány, valamint 45 számítógépes munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére.  
 
Mit kell tudni a könyvtár használatáról, beiratkozásról? 
 
A könyvtár alapszolgáltatásait (tájékoztatás, helyben olvasás az olvasótermekben, 
katalógushasználat) érvényes BME-s diákigazolvánnyal vagy olvasójeggyel lehet igénybe 
venni. 
 
Kölcsönözni, előjegyezést tenni és a könyvtárban lévő számítógépeket használni csak 
érvényes olvasójeggyel (arcképpel ellátott műanyag kártya) a beiratkozási díj megtérítését 
követően lehet.   
Beiratkozás: minden esetben személyesen történik.  
Helye: a könyvtár aulája a kölcsönzési térben, nyitvatartási időben. Könyvtári tagság 
megújítása a Tankönyvolvasóban és a Lágymányosi Könyvtárban (I épület B-023) is 
lehetséges. 
 
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
 

 BME magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatónak matricával érvényesített 
diákigazolvány, hallgatói jogviszony igazolás, vagy Neptun kóddal ellátott felvételi 
határozat, továbbá fényképes igazolvány (személyi vagy jogosítvány) és lakcímkártya 
szükséges. 

http://www.omikk.bme.hu/
http://old.bme.hu/terkep.aspx
mailto:refposta@omikk.bme.hu
mailto:kolcsonzes@omikk.bme.hu


 BME doktorandusznak a fentieken túl garancialevél szükséges az egyetem illetékes 
tanszékéről. A garancialevél a kölcsönzési pultnál kérhető, vagy a könyvtár honlapjának 
Űrlapok menüpontjából letölthető.  

 BME külföldi állampolgárságú nappali tagozatos hallgatónak matricával érvényesített 
diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás, tartózkodási engedély vagy 
regisztrációs lap, az EU tagországok állampolgárainak útlevél, de minden esetben 
magyarországi lakhely megadása szükséges.  

 BME levelező, szakmérnöki, másoddiplomás, posztgraduális képzésben részt vevő 
hallgatónak matricával érvényesített diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás, 
továbbá fényképes igazolvány (személyi vagy jogosítvány) és lakcímkártya szükséges.  
 

Beiratkozási díjak: 
 

 BME magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatónak egy évre 1400 Ft. A 
kölcsönzőjegy egy tanévre szól, lejárati határideje október 31. Féléves beiratkozás esetén 
700 Ft. A kölcsönzőjegy az őszi félévben a szemeszter végéig (február 28-ig), a tavaszi 
félévben október 31-ig érvényes. 

 BME doktorandusznak 1400 Ft. A kölcsönzőjegy a garanciavállalási időszak végéig, 
dátum hiányában a doktorandusz tanév végéig (augusztus 31.) érvényes.  

 BME külföldi állampolgárságú nappali tagozatos hallgató beiratkozási díja 700 Ft, 
melynek lejárati határideje a szemeszter (félév) vége, vagyis február 28. vagy június 30. 

 BME levelező, szakmérnöki, másoddiplomás, posztgraduális képzésben részt vevő 
hallgatónak 2500 Ft. Kölcsönzőjegyük a beiratkozástól számított 1 naptári évig érvényes.  

 Diplomaszerzés évében a kölcsönzési jogosultság a hallgatói jogviszony fennállásáig tart, 
amely nem esik egybe a diákigazolvány érvényességével. A KTH által kiadott, 
diplomatárgyat felvett hallgatók névjegyzéke alapján ez a záróvizsga dátuma, de 
legkésőbb a szemeszter vége. A hallgatók ezt követően már csak a könyvtári 
szolgáltatások helyben használatára jogosít. 

 
A beiratkozást követően érdemes a katalógusba bejelentkezni, és a vonalkódot egyedi 
jelszóra változtatni. 
Az olvasójegy elvesztését, valamint a beiratkozáskor regisztrált adatokban történő változást 
az olvasónak saját érdekében be kell jelenteni, erre a kölcsönzési pontokon van lehetőség!    
 
Mit kell tudni a kölcsönzésről? 
 

 Egyszerre maximum 10 dokumentum kölcsönözhető meghatározott időre (2, ill. 4 hét), 
mely távolról ötször hosszabbítható, ha nincs a műre más olvasónak előjegyzése, vagy a 
késedelmi díj összege nem haladta meg az 500 Ft-ot.   

 Hosszabbítani a honlapon keresztül a kölcsönzőjegyen található vonalkód segítségével, 
személyesen a kölcsönzési pontokon, telefonon, Skype-on vagy e-mailben a lejárat előtt 
legalább 1 nappal lehetséges. A lejáratot követően is van lehetőség hosszabbításra, de 
ilyen esetben a késedelmi díjtól nem áll módunkban eltekinteni. 

 Késve visszahozott könyvek késedelmi díja 35 Ft/dokumentum/nap + postaköltség, amit 
legkésőbb a dokumentumok visszavételekor kell kiegyenlíteni. A késedelmi díjtól nem áll 
módunkban eltekinteni, az átutalásra, nagyobb összeg esetén akár részletfizetésre is 
lehetőséget kínálunk. Részletfizetés minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. 

http://www.omikk.bme.hu/urlapok.html


 Kölcsönzött műre előjegyzést lehet kérni, díja 150 Ft – ami a polcon várakozó, határidőn 
belül lemondott könyvekre is vonatkozik – melyet a teljesítéskor kell fizetni. Az időre át 
nem vett előjegyzett könyvekért 200 Ft-ot számolunk fel.  

 A könyvtár a lejárat előtt nem küld emlékeztetőt, a lejárt kölcsönzésekről az első 
alkalommal e-mailben, majd postai úton küld figyelmeztetést. A kiegyenlítetlen könyvtári 
tartozásokról a KTH-nak értesítést küldünk. 

 
Keresés az online katalógusban, könyvek kölcsönzése 
 
Az online – akár otthonról is – elérhető katalógusunk (OPAC) jelenleg a könyvtár teljes 
állományának kb. 60%-át tartalmazza. A nyomtatott folyóiratok egy része és a doktori 
értekezések külön adatbázisban kereshetők. Szakdolgozatokat, diplomamunkákat a könyvtár 
nem gyűjt, ezekről a tanszékeken célszerű érdeklődni.  
Az elektronikus katalógus használatakor érdemes a keresett mű elhelyezés és gyűjtemény 
mezőit is megnézni, mert ott tüntetjük fel, hogy az melyik olvasóterem melyik 
szakcsoportjában található, vagy raktárban van-e. A szabadpolcról levett dokumentumokat a 
helyszínen lévő kölcsönző pultnál lehet kikölcsönözni.  

 
 



 
A raktárban elhelyezett dokumentumok kérése elektronikus kérőlap segítségével történik. 
 
A kiválasztott példányt megjelenítő oldalon a „Kérés” feliratra való kattintással az alábbi 
képernyő jelenik meg. A legördülő sorok kiválasztása után csak a Név mezőt kell kitölteni. 
A beküldést követően a rendszer visszaigazolja a kérés rögzítését. 

 
Kérdés, probléma esetén bátran kérje munkatársaink segítségét! 



Olvasótermek 
 

Neve Kódja Helye Szolgáltatás Elhelyezés 
módja 

Nagyolvasó NOLV Könyvtár épület aula Helyben olvasás 

 

 

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 

 

 
Mit és hol érdemes keresni? 
 

Nagyolvasó ÁLT jelzetű művek (átfogó enciklopédiák, lexikonok, szótárak) és 
napilapok. A katalógus alapján kiválasztott raktári dokumentumok, 
pl. szabványok, K-jelzetű doktori értekezések, nagyméretű D-jelzetű 
díszművek és a folyóiratok 1 évnél régebbi számai. 

Műszaki és 
Természettudományi 
Olvasó 

ÁLT jelzetű művek mellett jellemzően karok szerinti 
csoportosításban szakkönyvek, SZAB jelzet alatt 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 

ÁLT jelzetű művek mellett társadalom- és gazdaságtudományi 
könyvek és folyóiratok. Emellett a jog, az EU és a művészetek 
témakörben is van irodalom. 

Természettudományi 
Kutatóterem 

A kémia és vegyészet témájú kézikönyvek, szakkönyvek és 
folyóiratok, illetve a NATO-kutatásokat tartalmazó kötetek. 
Kölcsönözni nem lehet. 

http://www.omikk.bme.hu/l%C3%A1togat%C3%A1s-el%C5%91tt/olvas%C3%B3termek/olvas%C3%B3termek-nolv.html
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http://www.omikk.bme.hu/l%C3%A1togat%C3%A1s-el%C5%91tt/olvas%C3%B3termek/olvas%C3%B3termek-gto.html
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További szolgáltatásaink 
 

Szolgáltatás Ismertetés Helye Díja 

Tájékoztatás 

Tájékoztat a könyvtár 
állományáról, a fontosabb 
hazai és külföldi 
információs 
szolgáltatásokról, azok 
hozzáférhetőségéről. 
Bővebben 

Könyvtár épület fszt. 1. 
Könyvtár épület fszt. 12. 
Természettudományi Kutatóterem 
Központi épület mfszt. 51. ingyenes 

E-
folyóirat/adatbázishasználat 

Könyvtárunkban, valamint 
az egyetemi számítógépes 
hálózaton mintegy 30 000 
szakfolyóirat érhető el 
elektronikus formában. 
E-folyóiratokról bővebben. 

Könyvtár épület fszt. 1. 
Természettudományi Kutatóterem 
Központi épület mfszt. 51. 

beiratkozott 
olvasóknak 
ingyenes 

Internet használat 

A könyvtár épület 
aulájában lévő 
számítógépeken csak 17 
óra után lehetséges. 

Könyvtár épület aula, BME 
polgároknak a Hallgatói 
Számítógép Központban (R épület 
4. emelet) 

regisztrált 
olvasóknak 2 
órát ingyenes 

Számítógép használat Irodai alkalmazások 
Olvasótermekben és a Tájékoztatás 
erre kijelölt számítógépein. 

regisztrált 
olvasóknak 2 
órát ingyenes 

Wifi 
A BME polgároknak az 
egyetemi wifit ajánljuk. 

A könyvtár egész területén. 
regisztrált 
olvasóknak 
ingyenes 

Fénymásolás Bővebben 
Sóhajok hídja, 
Természettudományi Kutatóterem 
(Központi épület, mfszt. 41.) 

25 Ft/A4 oldal 
50 Ft/A3 oldal 

Nyomtatás 
fekete-fehér nyomtatás 
 

Könyvtár épület fszt. 1. 
30 Ft/ A4 oldal 
 

Szkennelés Önkiszolgáló szkennelés Könyvtár épület fszt. 1. és 12. 
regisztrált 
olvasóknak 
ingyenes 

Reprográfiai szolgáltatás 

Szkennelés vagy 
fénymásolat megrendelése 
magáncélú felhasználásra 
az 1850 után kiadott védett 
állományrészből. 

Könyvtár épület Nagyolvasó 

változó 
díjszabás 

Csoportos és egyéni tanulás 

Az erre kialakított helyeken 
lehetőség van csoportos és 
egyéni tanulásra saját 
laptop használatával is.  

Sóhajok hídja ingyenes 

Rendezvények 
Múzeumok Éjszakája, 
Kutatók Éjszakája, 
kiállítások, író-olvasó 

Változó 
saját 
rendezvényeink 
ingyenesek, az 

http://www.omikk.bme.hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s.html
http://www.omikk.bme.hu/e_folyoiratok.html
http://www.omikk.bme.hu/m%C3%A1solatszolg%C3%A1ltat%C3%A1s.html


találkozók stb. országos 
rendezvények 
központi 
díjszabás 
szerint 

Cédulakatalógus 

Dokumentumainknak 
pillanatnyilag mintegy 60%-
a kereshető vissza a 
számítógépes nyilvántartó 
rendszereink segítségével. 
A többi kiadványunk 
hagyományos (cédula, 
kötet, mikrofilmlapos) 
betűrendes és tárgyi 
katalógusokban vannak 
feltárva 
 
 

Könyvtár épület fszt. 12. 
földszinti folyosó, alagsor, GTO- 
TTO előtér  

ingyenes 

Könyvtárközi kölcsönzés, 
másolatszolgáltatás 

Dokumentumkölcsönzés és 
cikkmásolat beszerzése 
hazai és külföldi könyvtárak 
állományából. 
Bővebben 

Könyvtár épület fszt. 3. 
Könyvtár épület fszt. 4. 

díjszabás 

Levéltári szolgáltatások 
dokumentumok a régi 
diákéletről 
A Levéltár ismertetése 

Központi épület fszt. 19. 
ingyenes 

BME Publikációs Adattár 

A Műegyetem oktatóinak, 
kutatóinak és PhD-
hallgatóinak publikációs 
adatbázisa.  
Bővebben 
 

http://www.mycite.omikk.bme.hu/ 
Központi épület 2. emelet 84. 

ingyenes 

Fordítás 

30 nyelven, a tudomány és 
a műszaki-gazdasági élet 
minden területén. 
Bővebben 

Központi épület, I. emelet 90. 
. 

díjszabás 

 
 
További hasznos tudnivalók: 

 

 Az olvasótermeket érvényes olvasó-/látogatójeggyel, vagy érvényes BME-s 
diákigazolvánnyal lehet használni. 

 A könyvtári számítógépek csak meghatározott szolgáltatásokra vehetők igénybe, pl.: 
Neptun, tanszéki oldalak, előfizetett folyóiratok és adatbázisok használata. A BME 
hallgatói az „R” épületben található számítógépes központ számítógépeit használhatják 
más célokra, illetve közvetlenül csatlakozhatnak a wifi (http://net.bme.hu/wlan/) 
hálózatra a könyvtár és a BME területén.  

 A ruhatár használata kötelező, az olvasói terekbe táskát, kabátot, ételt, italt bevinni nem 
szabad, mobiltelefon használata tilos! 

http://www.omikk.bme.hu/katalogusok/hagyom%C3%A1nyos-katal%C3%B3gusok.html
http://www.omikk.bme.hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/k%C3%B6nyt%C3%A1rk%C3%B6zi-k%C3%B6lcs%C3%B6nz%C3%A9s.html
http://www.omikk.bme.hu/l%C3%A1togat%C3%A1s-el%C5%91tt/d%C3%ADjszab%C3%A1sok.html
http://www.omikk.bme.hu/lev%C3%A9lt%C3%A1r.html
http://www.omikk.bme.hu/e-forr%C3%A1sok/bme-publik%C3%A1ci%C3%B3s-adatt%C3%A1r.html
http://www.mycite.omikk.bme.hu/
http://www.omikk.bme.hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/ford%C3%ADt%C3%A1s-szolg%C3%A1ltat%C3%A1saink.html
http://www.omikk.bme.hu/l%C3%A1togat%C3%A1s-el%C5%91tt/d%C3%ADjszab%C3%A1sok.html
http://www.hszk.bme.hu/nyitva.html
http://www.hszk.bme.hu/nyitva.html
http://net.bme.hu/wlan/


 A könyvtár zárását követően a ruhatárban, illetve a Tankönyvolvasó zárható 
szekrényeiben hagyott tárgyakért 1500 Ft őrzési díjat számítunk fel (a Tankönyvolvasó 
szekrényeit vizsgaidőszakban is 20 óráig kell kiüríteni). 

 A könyvtár hírlevele havi rendszerességgel számol be a könyvtár eseményeiről, 
újdonságairól, nyitva tartási idejének változásairól. A hírlevélre feliratkozni weblapunkról 
lehet.  

 A könyvtár Facebook oldalán keresztül számos hasznos és érdekes információhoz 
juthatnak olvasóink. 

 A könyvtár a szabott díjtételek változtatásának jogát fenntartja.  
 
A BME OMIKK munkatársai minden félév elején „gólyatúrát” tartanak, amikor egy kellemes 
séta keretében megismertetjük szolgáltatásainkat és bemutatjuk az épület nyilvános tereit. A 
jelentkezés módjáról weblapunkon bővebb információ található. 
 
Minden olvasónknak jó munkát, eredményes felkészülést kívánunk! 
 

http://www.omikk.bme.hu/hirlev.html
https://www.facebook.com/pages/BME-OMIKK/174175216060889
http://www.omikk.bme.hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s.html

