Belépődíj kedvezmények

Állandó és időszaki kiállításokra (kivéve kiemelt rendezvény):

A kedvezmények kizárólag a megfelelő igazolvány, illetve fényképes igazolvány bemutatásával vehetők
igénybe!
Ingyenes jegyet csak a látogatás napján, az ingyenességre jogosító igazolvány felmutatása ellenében
tudunk kiadni a jegypénztárban.

Díjtalan az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára részére, amennyiben:
- a 6. életévét be nem töltött kiskorú,
- a fogyatékkal élő és annak 1 fő kísérője
Ezen belül:
. az a siket/nagyothalló személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes
arcképes igazolványával rendelkezik;
. az az acochleáris implantált (hallássérült) személy, aki rendelkezik a Magyar Cochleáris Implantáltak
Egyesületének (MACIE) adott évre érvényesített tagsági kártyájával, a személyazonosság egyidejű és
egyértelmű igazolása mellett;
. az a vak/gyengénlátó személy, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;
. az a mozgáskorlátozott személy, aki a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének
érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;
. valamint a Magyar Államkincstár által fogyatékossági támogatásban való részesülésről kibocsátott
hatósági igazolvánnyal, vagy a fogyatékosság tényét egyértelműen igazoló más dokumentummal (pl.
MÁK számára kért orvosi igazolás) rendelkezők, a személyazonosság egyidejű igazolása mellett;
- a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező,
- Miniszteri szakmai belépőjeggyel rendelkezők,
- a minimum 400 taglétszámú országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szerezet tagja, (Pulszky
Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok
Egyesülete).
- a közoktatásban dolgozó (aktív) pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus
igazolvánnyal (amennyiben az oktatási intézmény valamely EGT tagállam területén található) - a
kedvezmény a korlátlan időre érvényesített igazolványokra nem vonatkozik;
- fényképes sajtóigazolvánnyal rendelkezők;
- nemzetközi szerződések alapján (ICOM, ICOMOS);

- minimum 10 fős csoportot kísérő idegenvezető, idegenvezetői igazolvánnyal és az utazási iroda
igazolásával;
- a 70. életévét betöltötte
A kedvezmények kizárólag a megfelelő igazolvány, illetve fényképes igazolvány bemutatásával
vehetők igénybe!
Ingyenes jegyet csak a látogatás napján, az ingyenességre jogosító igazolvány felmutatása ellenében
tudunk kiadni a jegypénztárban.
Díjtalan az állampolgárságra való tekintet nélkül:
- nemzeti ünnepeken ( március 15., október 23., augusztus 20.)
50% kedvezmény :
A kedvezmények kizárólag a megfelelő igazolvány, illetve fényképes igazolvány bemutatásával
vehetők igénybe!
- az EGT-tagállamok területén található oktatási intézményből, szervezett oktatás keretében érkező
diákcsoportok tagjai számára 26 éves korig (állampolgárságtól függetlenül);
valamint az Európai Gazdasági Térség következő állampolgárai számára:
- 6-26 éves és 62-70 éves kor között (a diák- és nyugdíjas igazolvány e két életkorcsoporton kívül nem
jogosít kedvezményre);
- legalább két, 18 év alatti személyt kísérő legfeljebb két fő közeli hozzátartozó ("családi
kedvezmény");

- a következő magyar állampolgárok számára:

> rokkantsági ellátásban vagy járadékban részesülő személyek (a NYUFIG által az előző évi és a folyó
évre szóló ellátásról megküldött éves összesítő és arcképes igazolvány egyidejű felmutatásával),

> tartós beteg 18 év alatti személyt kísérő egy fő hozzátartozó (emelt családi pótlékra való
jogosultságot igazoló MÁK kártyával),

> iskolai csoportok
>MAOE tagok az időszaki kiállításokra
>KKDSZ tagok (MAKASZ-KKDSZ igazolvánnyal)

Állandó kiállításra (kivéve kiemelt rendezvény):

Díjtalan az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára részére, amennyiben:
- minden hónap utolsó hétvégéjének vasárnapján,
- a 26. életévét még nem töltötte be,
- 18 év alatti személy t kísér (max. 2 fő).
Díjtalan a magyar állampolgárok részére, amennyiben:
-MAOE tagsággal rendelkezik
- a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagkártyájával rendelkező családok gyermekei az
igazolvány tulajdonosa számára félárú belépő váltásával - a kártyán feltüntetett gyerekszámig;
-a Baráti Kör tagjai számára
- a hazai művészettörténeti és képzőművészeti közép- és felsőfokú oktatásban tanuló diákok (26 éves
korig) és oktató tanárok, kizárólag előre bejelentett látogatás esetén.

FREE ADMISSION

Please note that free tickets can only be obtained on the day of visit by presenting a proof of
entitlement at the ticket desk.
To all exhibitions: children under the age of 6, all visitors on Hungarian National Holidays
(15 March, 20 August, 23 October); only for citizens of EEA countries: senior citizens over
the age of 70, disabled visitors with one attendant; teachers employed in elementary or
secondary education, holders of ICOM and ICOMOS Card with a photo; guides leading a
group of at least 10 tourists.
EU Teacher, Journalist, Invalid (+1 person), Travel guide (with group) FREE Please, show
your ID or Passport or proportional card to have resort allowance. Thank You.

