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A Műegyetem könyvtára a BME OMIKK (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár), ahol az egyetemi tanulmányokhoz szük-
séges jegyzetek, tankönyvek és műszaki folyóiratok mellett magyar és idegen nyelvű szépirodal-
mi művek, útikönyvek, ismeretterjesztő könyvek széles választéka is megtalálható. A könyvtár 
hozzáférést biztosít a BME hálózatán elérhető elektronikus adatbázisokhoz, e-könyvekhez.

Nyitvatartás
Hétfőtől péntekig 8:00–20:00,
(vizsgaidőszakban a kijelölt olvasói terek: 8:00–22:00)

Itt találsz minket
https://www.omikk.bme.hu/

https://www.facebook.com/bmeomikk.hu/

https://www.instagram.com/omikkbme/ 

Tájékoztatás:
+36 1 463-1069 
tajekoztatas@omikk.bme.hu

Kölcsönzés:
+36 1 463-1790
kolcsonzes@omikk.bme.hu

Cím: 
1111 Budapest, Budafoki út 4–6.

BME OMIKK

BME OMIKK
a te könyvtárad!
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Ingyenes szolgáltatások a műegyetemi hallgatók részére 
•	 olvasótermek és közel másfél milliós gyűjteményünk helyben használata,
•	 csoportos tanulás a közösségi terekben,
•	 hozzáférés elektronikus dokumentumokhoz (e-könyv, e-folyóirat) és adatbázisokhoz,
•	 szaktájékoztatás, irodalomkutatás,
•	 könyv előjegyzés, gyorsított feldolgozás,
•	 Wi-Fi,
•	 számítógépek, internet hozzáférés,
•	 szkennelés.

További, beiratkozáshoz kötött, illetve térítési díjas szolgáltatásaink
•	 kölcsönzés, 
•	 könyvbeszerzési javaslat, 
•	 könyvtárközi kölcsönzés, 
•	 tanulóasztal és -szoba foglalás, 
•	 laptopzár kölcsönzés, 
•	 nyomtatás.

Beiratkozás
A nappali tagozatos BME hallgatók ingyenesen iratkozhatnak be könyvtárunkba  
(egyszeri kártyadíj: 300 Ft).
Beiratkozás helye: központi kölcsönzés. 
Szükséges dokumentumok: fényképes igazolvány, lakcímkártya.
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Kölcsönzésről
•	 Egyszerre kölcsönözhető dokumentumok 

száma nappali tagozatos hallgatóknak: 
10 db.

•	 Kölcsönzési idő a könyv típusától függően 
2 vagy 4 hét, ez ötször meghosszabbítható 
(kivéve, ha valaki más előjegyezte) az online 
katalógusba belépve, személyesen a kölcsönzési 
pontokon, telefonon (463–1790, 463–1152),  
a  kolcsonzes@omikk.bme.hu címen.

•	 A könyvek az online e-kérőlapon kérhetők 
(aleph.omikk.bme.hu).

•	 A szabadpolcos olvasótermekben a 
„legfontosabb” közel 100.000 művet helyeztük el, 
melyek kölcsönözhetők. 

•	 Emlékeztetőt küldünk a kölcsönzési idő lejárta 
előtt 3 nappal a Neptunban. Tipp: a Neptunban 
beállíthatod, hogy e-mailben is megkapd. 

•	 A lejárt kölcsönzések késedelmi díja 35 Ft/
dokumentum/munkanap. Fizetés: Neptunon 
keresztül.

Tudj meg többet a lehetőségeidről! Vegyél részt 
speciálisan a BME hallgatók számára rendezett 
túránkon, ahol könyvtárosaink egy séta keretében 
megismertetik szolgáltatásainkat és bemutatják 
épületünk nyilvános tereit. Bővebb információ és 
jelentkezés: tajekoztatas@omikk.bme.hu

Segítségre van szükséged a tanulmányaidban? 
Keress minket!

BME OMIKK, a Te könyvtárad!
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BME LEVÉLTÁR

A BME OMIKK szervezeti keretében működik.

Szolgáltatásai: a 2000 előtti hallgatók tanulmányi idejére és oklevélszerzésére vonatkozó 
adatok rendelkezésre bocsátása, információszolgáltatás és kutatási lehetőség biztosítása(régi 
órarendek, diákélet, az egyetem hivatalos iratai stb.), egyetemi évfordulós rendezvényekhez 
és egyéb eseményekhez archív dokumentumok biztosítása, valamint a műegyetemi online 
helytörténeti gyűjtemény gondozása. Díj: ingyenes

Nyitvatartás
Hétfő, kedd, csütörtök: 9:00–16:00 
Szerda, péntek: zárva

Cím
1111 Műegyetem rkp. 3. 
Központi épület fszt. 19.
https://www.omikk.bme.hu/leveltar

https://www.facebook.com/bmeleveltar/

https://www.instagram.com/bme_leveltar/ 

https://muegyetem.topoteka.net/

https://www.omikk.bme.hu/leveltar
https://www.instagram.com/bme_leveltar/

