
Fejér megye közgyűjteményei a világhálón 

Webajánló 

Az internet labirintusában sok olyasmi is rejtőzik, amire hosszas kereséssel sem könnyű rábukkanni. 

Hogy megkönnyítsük az eligazodást, a leghasznosabbnak ítélt weboldalakból ajánlót készítettünk az 

érdeklődők számra. 

 
KÖNYVTÁRAK 

Valamilyen formában minden magyarországi településen jelen vannak a könyvtárak, amelyek az 

emberi tudás és kultúra írott (esetleg más módon rögzített) emlékeit őrzik. A megyei könyvtárak, és a 

városok, falvak könyvtárai nyilvánosak – bárki használhatja őket. 

A nagy könyvtárak legtöbbjének saját weboldala van, ahonnan számítógépes katalógusa is elérhető. 

A Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár és annak katalógusa: 

https://www.vmk.hu/ 

http://tlwww.vmk.hu/tlwww/ 

Néhány más Fejér megyei település könyvtára: 

Nagy Károly Városi Könyvtár, Bicske 

http://nkvk.hu/ 

József Attila Városi Könyvtár, Dunaújváros 

http://www.jakd.hu/ 

Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd 

http://www.mjvkonyvtar.hu/ 

Radó Antal Könyvtár, Mór, Lamberg-kastély 

http://www.lambergkastely.hu/rado-antal-konyvtar 

Kisebb könyvtárak önálló honlap helyett a település weboldalán kapnak helyet: 

Eötvös József Könyvtár és Műv. Ház, Ercsi 

http://www.ercsimuvhaz.hu/konyvtar.html 

Számos kisebb településen önálló könyvtár helyett a megyei könyvtár látja el a szolgáltatást. Ezek 

listáját megtalálhatjuk a megyei könyvtár honlapján: 

https://www.fejerkszr.hu/catalog 

Néhány nyilvános könyvtárat alapítványok, egyházak tartanak fenn: 

Aranybulla Könyvtár Alapítvány, Székesfehérvár: 

http://aranybulla.gstudio.hu/ 

Székesfehérvári Egyházmegye, Püspöki Könyvtár 

http://www.szfvar.katolikus.hu/gyujtemenyek/konyvtar/konyvtar-bemutatas 
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Ha az összes Fejér megyei könyvtárra vagyunk kíváncsiak, netán keresni szeretnénk, az alábbi 

honlapok segíthetnek. A Könyvtári Intézet adatbázisa valamennyi könyvtárat tartalmazza, részletesen 

kereshetünk benne: 

http://www.ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa 

A könyvtár.hu honlap már nem frissül, de sok hasznos információt tartalmaz, és kényelmesen 

böngészhető: 

http://konyvtar.hu/tudakozo/bongeszo/fejer/ 

 
MÚZEUMOK 

A múzeumok a kultúra tárgyi emlékeit gyűjtik. A múzeumok nem mind közgyűjtemények; sok esetben 

magánvállalkozások, alapítványok működtetik őket. A székesfehérvári Szent István Múzeum nem csak 

városi múzeum, de a megye szakmai központja is: 

https://szikm.hu/ 

Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak is van katalógusa; némelyikük ma már az interneten is elérhető. 

Bár elsősorban a kutatókat segítik, de fényképekkel illusztrált oldalaik a látogatóknak is szolgálnak 

érdekességekkel. A Szent István Király Múzeum katalógusa: 

http://opac3.szentimuzeum.monguz.hu/online-collection/-/results/init 

A múzeum részeként működnek a székesfehérvári (és egy-két környékbeli) kiállítások, képtárak is; 

ezek a honlapról kiindulva el is érhetők. Néhány példa: 

Fekete Sas Patikamúzeum: https://szikm.hu/kiallitohelyek/fekete_sas_patika 

Csók István Képtár: https://szikm.hu/kiallitohelyek/csok_istvan_keptar 

Hetedhét Játékmúzeum: http://www.deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi 

Palotavárosi Skanzen: https://szikm.hu/kiallitohelyek/palotavarosi_skanzen 

Vörösmarty Mihály Emlékház, Kápolnásnyék: https://szikm.hu/kiallitohelyek/vorosmarty 

A megye néhány fontosabb, önálló múzeuma: 

Intercisa Múzeum, Dunaújváros: http://www.intercisamuzeum.hu/ 

Vértes Múzeum, Csákvár: http://vertesmuzeum.hu/ 

Balás Jenő Bauxitbányászati Kiállítás, Gánt: http://kbm.hu/hu/node/22 

Korda Stúdió és Filmpark: http://kordafilmpark.hu/ 

A múzeumoknak nincs a könyvtárakhoz hasonló teljes körű adatbázisuk – turisztikai oldalak 

segítségével lehet keresni köztük: 

https://www.tripadvisor.co.hu/ 

https://www.utazzitthon.hu/ 

Az alábbi oldal eseménynaptára múzeumi programok, aktuális kiállítások kereséséhez hasznos: 

http://www.museum.hu/ 

Speciális témájú honlapokon különleges múzeumok sorára bukkanhatunk. Ezek nem korlátozódnak 

Fejér megyére, de sok múzeum így található meg. 
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A Pro Vértes közalapítvány a Vértes-hegység területén fekvő múzeumokat gyűjti össze, amelyek közül 

sok Fejér megyében található. Központjuk a csákvári Geszner-ház, mely maga is múzeum: 

Múzeumok listája: http://provertes.hu/index.php/kulturtorteneti-ertekek-es-vedelmuk/muzeumok-

tajhazak-emlekszobak 

Geszner-ház: http://provertes.hu/index.php/kulturtorteneti-ertekek-es-vedelmuk/muzeumok-

tajhazak-emlekszobak/134-geszner-haz-csakvar 

A Magyar Irodalmi Emlékházak honlapja: itt írók költők emlékházait, múzeumait kereshetjük: 

Vajda János Emlékház, Vál: http://www.mire.hu/hu/museums/59 

Gárdonyi Géza Emlékház, Agárd-puszta: http://www.mire.hu/hu/museums/1 

Akad olyan honlap is, amely pl. az élelmiszeripari múzeumokat gyűjti össze; itt megtalálhatjuk pl. a 

székesfehérvári Tejipari Emléktárat: 

http://chemonet.hu/hun/food/muzeum/tejipari/index.html 

A vidéki kiállítások jellegzetes változata a tájház, amely egy-egy vidék vagy falu életének, múltjának 

jellegzetességeit gyűjti össze. A Tájházszövetség honlapján rendezett formában kereshetünk köztük. 

Néhány Fejér megyei példa: 

Tordasi tájház: http://www.tajhazszovetseg.hu/tordasi_tajhaz_0 

Tabajdi falumúzeum: http://www.tajhazszovetseg.hu/tabajdi_falumuzeum 

Német Nemzetiségi Tájház, Újbarok: 

http://www.tajhazszovetseg.hu/nemet_nemzetsegi_tajhaz_ujbarok 

A pázmándi tájháznak saját honlapja van: http://pazmand.hu/tajhaz/ 

Bár a legtöbb múzeumot az állam tartja fenn, vannak látogatható magángyűjtemények is, mint a 

székesfehérvári Órajáték és múzeum:  

http://www.toronyora.co.hu/oramuzeum_index.htm 

… vagy a Székesfehérváron jól ismert Bory-vár: 

http://bory-var.hu/ 

Fejér megye várait, sokszor alig ismert várromjait mutatja be részletesen az alábbi honlap: 

http://www.fejermegye-varai.hu/fejer_megye_varai/ 

 
LEVÉLTÁRAK 

A levéltár a legkevésbé ismert közgyűjtemény. Különféle közigazgatási intézmények, hivatalok régi 

iratait gyűjtik. Bár főként történészeknek, kutatóknak hasznos, a levéltári anyagok többsége nyilvános. 

bárki megnézheti. Az Országos Levéltáron kívül minden megyének saját levéltára van. A Fejér megyei 

levéltár honlapja: 

http://mnl.gov.hu/fml 

 
Összeállította: Bognár Farkas Gábor 

BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár 

2060 Bicske, Kisfaludy u. 29. 

https://nkvk.hu 

Valamennyi olvasónknak élményekben és tudásban gazdag netezést kívánunk! 
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