
Laczkó Dezső Múzeum  

Nyitva tartás: 
kedd-vasárnap 10.00 - 18.00, szünnap: hétfő 

Pénztárzárás: 17:45 

Elérhetőség, érdeklődni nyitvatartási időben a +36302082428-as telefonszámon.  

Közönségkapcsolatok és marketing osztály elérhetőségei: 

múzeumpedagógia: Király András múzeumpedagógus +36205484031 

rendezvényszervezés, programok: Hajdu Franciska kultúrális menedzser +36205486325 

marketing, sajtótevékenység: Benkő Gabriella marketing menedzser +36305666250 

 

Múzeumpedagógiai és felnőtt látogatói csoportok fogadása előzetes bejelentkezést követően. 

Információ, bejelentkezés: info@ldm.hu Tel./fax: +36 30 208 2428 ( hétfő kivételével, 10-18 

óráig) 

Elfogadott kedvezményt nyújtó kártyák a Laczkó Dezső Múzeum, a Bakonyi Ház, a Hősök 

Kapuja és a Tűztorony kiállítóhelyeken: 

Veszprém kártya 10 % 

HungaryCard 25 % 

Mária Rádió Családi kártya: egyéni látogató a csoportos jegy ára, családok 10%-os 

kedvezménnyel 

Szállás. hu 20% kedvezmény a belépőjegyek árából (Kizárólag a szállás.hu által kiadott 

voucher felmutatásával érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.) 

https://szallas.hu/programok/bakonyi-haz-veszprem-p2732 

https://szallas.hu/programok/tuztorony-veszprem-p2733 

https://szallas.hu/programok/laczko-dezso-muzeum-veszprem-p2734 

https://szallas.hu/programok/hosok-kapuja-latogatokozpont-veszprem-p2735 
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Jegyárak 2018 

Laczkó Dezső Múzeum és 

Bakonyi Ház 
 Felnőtt:    1600 Ft 

 Diák-nyugdíjas:  800 Ft 

 Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft):   
 3200 Ft 

 Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló):  
 1200/600 Ft 

 Laczkó Dezső Múzeum állandó kiállítás 

 Felnőtt:        800 Ft 

 Diák-nyugdíjas:      400 Ft 

  Családi (2 felnőtt, max.2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft): 
 1600 Ft 

 Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló):     
 600 /300 Ft 

 

Laczkó Dezső Múzeum időszaki 

kiállítás 
 Felnőtt:  800 Ft 

 Diák-nyugdíjas:     400 Ft 

 Családi (2 felnőtt, max.2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft):    
 1600 Ft 

  Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló):   
 600/300 Ft 

 * A jegyár NEM vonatkozik kiemelt kiállításainkra. 

További információkért forduljon a pénztároshoz. 

 

 Kombinált jegy:Laczkó Dezső 

Múzeum - Bakonyi Ház - Hősök 

Kapuja - Tűztorony 

A jegy megváltásától számítva 2 napig felhasználható 

  Felnőtt:     2400 Ft 

 Diák-nyugdíjas:     1200 Ft 

 Családi (2 felnőtt, max2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft):     
 5100 Ft 



  Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló):   

 2000/1000 

Ft 

Tárlatvezetés  

 Felnőttek részére:  20 főig, 4000 Ft 

 Magasabb létszám esetén több csoportban ajánlott. 

 Kiállításokhoz kapcsolódó 

múzeumpedagógiai óra 
 500 Ft 

 

Bakonyi Ház állandó 

kiállítása 

Nyitva tartás:  
2016- tól egész évben hétfő kivételével 10-től 18 

óráig 

Jegyárak 2018-ben. 

Felnőtt: 800 Ft 

Diák-nyugdíjas:  400 Ft 

Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft): 
1600 Ft 

Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló): 
600/300 Ft 

Hősök Kapuja 

Nyitva tartás: a hét minden napján 9-től 17 óráig. 

Jegyárak 2018-ben. 

Felnőtt:  700 Ft 

Diák-nyugdíjas:  350 Ft 

Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft): 
 1800 Ft 

Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló): 
500/250 Ft 

 

Kombinált jegy a Hősök Kapujára és a 

Tűztoronyra 

Felnőtt: 1400 Ft 

Diák-nyugdíjas: 700 Ft 

Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft): 
3100 Ft 

Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló): 
1200/600 Ft 



 

Kombinált jegy a Hősök Kapujára, a Tűztoronyra 

és a Laczkó Dezső Múzeumra, Bakonyi Házra 

Felnőtt: 2400 Ft 

Diák-nyugdíjas: 1200 Ft 

Családi (2 felnőtt, max2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft): 
5100 Ft 

Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló): 
2000/1000 Ft 

 

Tűztorony 

Nyitva tartás: március 15. és október 30. között 9.00 

- 17.00 

Október 30. és március 15. között külön kérésre 

időpontegyeztetéssel látogatható a Tűztorony. 

Jegyárak 2018-ben. 

Felnőtt: 800 Ft 

Diák-nyugdíjas: 400 Ft 

Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, 

minden további gyermek 300 Ft): 
1900 Ft 

Csoport (minimum 15 fő felnőtt / 

tanuló):  
600/300 Ft 

 

Kombinált jegy a Várbörtönre és a Tűztoronyra 

Felnőtt: 1800 Ft 

Diák-nyugdíjas: 900 Ft 

Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, 

minden további gyermek 500 Ft): 
4500 Ft 

 

 

Tanulmányi raktár 

Tárlatvezetési díj (10 fő feletti csoportoknak): 

Nyugdíjas és diák jegy: 300 Ft / fő / téma 

Felnőtt jegy: 600 Ft / fő / téma 

Két téma együttes befizetése és időpont lekötése esetén kedvezmény: 

Nyugdíjas és diák jegy: 
250 Ft / fő / alkalom  

(tehát összesen 500 Ft) 

Felnőtt jegy: 
500 Ft / fő / alkalom 

(összesen 1000 Ft) 



Múzeumpedagógiai foglakozás díjai:   

Témaválasztás szerint előzetes egyeztetés alapján 500-800 Ft /fő 

(Mivel a látogatás tárlatvezetéshez kötött, az ingyenes múzeumlátogatási kedvezmények a raktárban nem 

alkalmazhatók. Megértésüket köszönjük.) 

Várbörtön 

Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században 

8200 Veszprém, Vár u. 19. 

Telefon: +36 88 610 516, +36 88 610 517 

 

Az Élet a mínusz harmadikon - várbörtön a 21. században című kiállítást egyénileg és 

csoportosan is, szaktárlatvezetéssel lehet látogatni hétfőtől szombatig 9 órától 14 óráig. A 

tárlatvezetések időpontja: 9 óra; 10 óra; 11 óra; 12 óra; 13 óra; 14 óra. 

 

A kiállítást csoportok előre egyeztetett időpontban is látogathatják. Előzetes időpont-

egyeztetés a +36 88 610 517; +36 88 610 516; +36 30 647 3409-as telefonszámon, illetve a 

szantoattila@ldm.hu e-mail címen. 

Jegyek a Hősök Kapuja Látogatóközpont információs pultjában vásárolhatók. (Vár 

u. 2.) A belépő a tárlatvezetést is magában foglalja. 

Jegyárak: 

Felnőtt: 1200 forint 

Diák, nyugdíjas: 800 forint 

Családi (2 felnőtt, max 2 gyermek, minden további gyermek 300 Ft):: 3000 forint 

  



 

A Laczkó Dezső Múzeumra érvényes kedvezmények, rendelkezések: 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 

 

2. §2 (1)3 Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a 

továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben: 

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú, 

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy), 

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő), 

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik, 

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai 

szervezet tagja, 

f) közoktatásban dolgozó pedagógus, 

g) a 70. életévét betöltötte. 

(2)4 Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár 

minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, 

amennyiben: 

a) a 26. életévét még nem töltötte be, 

b)5 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 

szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). 

2018-ban minden hónap első vasárnapja. 

Érvényes: Laczkó Dezső Múzeum és Bakonyi Ház 

Szellem a tárgyban..., a helyben..., a képben 

Látványkönyvtár és tudástár 

Időtlen idők?! 

Hősök Kapuja Látogatóközpont: Emlékező terek-terek emlékezete 



(3)6 A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj 

fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár: 

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig, 

b) 62 év felett, 

c)7 amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével, 

d)8 amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § 

(2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül. 

(4)9 Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, 

állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul 

látogathatók. 

március 15., augusztus 20., október 23. 

 

Elfogadott kedvezményt nyújtó kártyák 

Laczkó Dezső Múzeum és Bakonyi Ház 

BBTDM kártya 

HungaryCard 25 % 

Mária Rádió Családi kártya: egyéni látogatóink a csoportos jegy áráért, családok 10%-os 

kedvezménnyel 

Szállás. hu 20% kedvezmény a belépőjegyek árából (Kizárólag a szállás.hu által kiadott 

voucher felmutatásával érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.) 

Veszprém kártya 10 % 

Balatoni Korona csoportos jegyárkedvezmény 

 

Hősök Kapuja Látogatóközpont 

Tűztorony, Hősök Kapuja 

BBTDM kártya 

HungaryCard 25 % 



Mária Rádió Családi kártya: egyéni látogatóink a csoportos jegy áráért, családok 10%-os 

kedvezménnyel 

Szállás. hu 20% kedvezmény a belépőjegyek árából (Kizárólag a szállás.hu által kiadott 

voucher felmutatásával érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.) 

Az újságírók érvényes igazolvány felmutatásával ingyen látogathatják a kiállításokat. 

 


