
 

 

2018.01.30. 

 

A közfeladatot 

ellátó szerv 

nyilvános 

kiadványainak 

címe 

témája hozzáférés módja a kiadvány 

ingyenessége 

a költségtérítés 

mértéke 

2024-0189 

Rainer Pál 

„A szolgálat 

nehéz, az idő 

legtöbbnyire 

rossz 

barakkunk 

piszkos, sötét és 

nagyon sok 

benne a poloska 

történelmi megvásárolható nem 1550.-Ft 

LDM-105 

Rainer Pál: 

Ádám Iván 

veszprémi 

kanonok pálos 

kolostorokról 

készült rajzai a 

veszpérmi 

Laczkó Dezső 

Múzeumban 

képzőművészeti megvásárolható nem 2500.-Ft 

Kossuth címer 

és Pufajka 

történelmi  ingyenes  

Összesen     

  

Kurrens kiadványok listája:                                 



 

 

2018.01.30. 

 

A közfeladatot 

ellátó szerv 

nyilvános 

kiadványainak 

címe 

témája hozzáférés 

módja 

a kiadvány 

ingyenessége, 

a költségtérítés 

mértéke 

  

2024-0186 

Veszprém 

Megyei 

Múzeumok 

Közleményei 28 

régészeti,történeti megvásárolható nem 3810.-Ft 

2024-0187 

Vallási kultúra 

és életmód a 

Kárpát- 

medencében 9. 

vallási kultúra megvásárolható nem 2230.-Ft 

2024-0184 

Imádkozzék édes 

hazánkért 

történelmi megvásárolható nem 1350.-Ft 

Magyarság és a 

Kárpát-medence 

2024-0188 

történelmi megvásárolható nem 
1250.-Ft 

A Két Tumler 

2024-0185 

történeti megvásárolható nem 700.-Ft 

Csikász és kora. 

Szerk. Gopcsa 

Katalin (2000) 

2024-0082 

képzőművészeti megvásárolható nem 550.-Ft   



 

 

2018.01.30. 

Schleicher Vera: 

Balatoni 

halasfüzet 

(2006) 2024-

0024 

recept-füzet megvásárolható nem 350.-Ft   

Tihanyi mesék 

(1990) 2024-

0036 

mese-könyv megvásárolható nem 750.-Ft   

Térjünk a 

tárgyra! (2003) 

2024-0112 

kiállítási 

katalógus 

megvásárolható nem 3300.-Ft   

        

Képeslapok, 

Poszterek 

      

Egry József: 

Szent Kristóf a 

Balatonnál 

2022-0011 

Egry József 

képeslapok 

Egry Műhelye 

2022-0011 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft   

Egry poszter; 

Badacsony 

2024-0110 

poszter megvásárolható nem 1000.-Ft   

Egry poszter; 

Balatoni 

halászok 

2024-0109 

poszter megvásárolható nem 1000.-Ft   



 

 

2018.01.30. 

Egry poszter; 

Szamaras ember 

2024-0108 

poszter megvásárolható nem 1000.-Ft   

Egry poszter; 

Szivárvány 

2024-0111 

poszter megvásárolható nem 1000.-Ft   

  

Inkurrens kiadványok listája:                  

 

A közfeladatot 

ellátó szerv 

nyilvános 

kiadványainak 

címe 

témája hozzáférés 

módja 

a kiadvány 

ingyenessége, 

a költségtérítés 

mértéke 

Varázslatos 

porcelánvilág- 

kiállítási 

katalógus 

kiállítási 

katalógus 

megvásárolható nem 850.-Ft 

„Éltető 

alkotások-alkotó 

élet”. Veszely 

Jelena kiállítási 

katalógus 

2024-0174 

kiállítási 

katalógus 

megvásárolható nem 850.-Ft 

Borlovagok. 

Szerk. Tóth G. 

Péter (2008) 

2024-0157 

ismeret-

terjesztő 

megvásárolható nem 2200.-Ft 

Ékes tárgyak 

üzenete. Szerk. 

Mészáros 

Veronika (2000) 

2024-0078 

néprajzi megvásárolható nem 380.-Ft 

Háztörténetek – 

katalógus (2004) 

2024- 0115 

néprajzi megvásárolható nem 750.-Ft 



 

 

2018.01.30. 

Népvándorlás 

kori fiatal 

kutatók… Szerk. 

Perémi Ágota 

(1999) 2024-0081 

régészeti megvásárolható nem 2200.-Ft 

Paletta: Sümegi 

művésztelep 

1919–1931. 

Szerk. Gopcsa 

Katalin (2006) 

2024-0023 

képzőművészeti megvásárolható nem 1200.-Ft 

Samu Ágnes: 

Nagy László – 

múz.ped.füzet 

(2009) 2024-0169 

irodalmi megvásárolható nem 660.-Ft 

Regenye Judit: 

Sites and stone… 

(2001) 2024-0096 

történelmi megvásárolható nem 1300.-Ft 

Képeslapok     

Erzsébet királyné 

2022-001 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft 

Laczkó Dezső 

Múzeum 2022-

0002 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft 

Bakonyi Ház 

2022-0003 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft 

Baláca – mozaik 

2022-0005 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft 

Pávás lepedővég 

2022-0006 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft 

Madaras 

lepedővég202-

0007 

képeslap megvásárolható nem 40.-Ft 

  



 

 

2018.01.30. 

  

Remittenda kiadványok listája:                         

 

A közfeladatot 

ellátó szerv 

nyilvános 

kiadványainak 

címe 

témája hozzáférés 

módja 

a kiadvány 

ingyenessége, 

a költségtérítés 

mértéke 

Veszprém Megyei 

Múzeumok 

Közleményei 27. 

2024-0172 

régészeti, 

történeti 

megvásárolható nem 
1260.-Ft 

Népi vallásosság 

a Kárpát-

medencében 8. 

2024-0173 

vallási kultúra megvásárolható nem 1800.-Ft 

Emlékezet, 

kultusz 

történelem. Szerk. 

Tóth G. Péter 

(1999) 2024-0077 

történeti megvásárolható nem 750.-Ft 

Gopcsa Katalin: 

Bognár Zoltán 

(2006) 2024-0017 

képzőművészeti megvásárolható nem 1600.-Ft 

Lackovits Emőke: 

Egyed-ház (2000) 

2024-0084 

prospektus megvásárolható nem 330.-Ft 



 

 

2018.01.30. 

Múzeumok és 

kiállítóhelyek 

Veszprém 

megyében 

(térkép), magyar 

és német nyelvű 

(2001) 2024-0080 

Tájékoztató 

füzet 

- - - 

Népi vallásosság 

a Kárpát-

medencében 5. 

2024-0092-93 

vallási kultúra megvásárolható nem 3000.-Ft 

Népi vallásosság 

a Kárpát-

medencében  

7.2024-0126 

vallási kultúra megvásárolható nem 5000.-Ft 

  

Tájékoztató adat 

  

Bakonyi Ház 

(leporelló) 2024-

0113 

tájékoztató megvásárolható nem 70.-Ft 

Iránytű 

2024-0124 

kiállítás- 

vezető 

megvásárolható nem 400.-Ft 

          

2017.-ben megjelent új kiadványok:     

 

A közfeladatot 

ellátó szerv 

nyilvános 

kiadványainak 

címe 

témája hozzáférés 

módja 

a kiadvány 

ingyenessége, 

a költségtérítés 

mértéke 
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Hadak útján  

konferencia kötet 

2024-0207 

bevételezve 

2017.11.21. 

régészeti megvásárolható nem 2500.-Ft 

Vallásos kultúra 

és életmód a 

Kárpát-

medencében 10. 

2024-0208 

2017.11.21.-én 

bevételezve 

vallási 

kultúra 

megvásárolható nem 5000.-Ft 

31-es morzsák 

2024-0209 

2017.11.21.-én 

bevételezve 

történelmi megvásárolható nem 2500.-Ft 

Élet a mínusz 

harmadikon 

kiállításvezető 

2024-0210 

kiállítás-

vezető 

megvásárolható nem 1500.-Ft 

  

A múzeumban bizományosi és on-line kiadvány értékesítés is folyik.  

http://ldm.hu/hu/kiadvanyok 

Kevésbé fogyó kiadványainkat ajándék, illetve hazai cserepéldányként hasznosítjuk. 

 


