Kedvezmények
A KEDVEZMÉNYEK KIZÁRÓLAG A MEGFELELŐ IGAZOLVÁNY,
ILLETVE FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY BEMUTATÁSÁVAL VEHETŐK IGÉNYBE!
Ingyenes belépés
Ingyenes jegyet csak a látogatás napján, az ingyenességre jogosító igazolvány felmutatása ellenében
tudunk kiadni a jegypénztárban.
MINDEN KIÁLLÍTÁSRA:
– Óbuda területén állandó lakóhellyel rendelkező személyek, lakcím kártya és fényképes igazolvány felmutatásával.
– 6 éves kor alatt;
– fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként max. 1 fő):
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arcképes igazolványával rendelkezik;
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– 70 év felett (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
– miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők;
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az EGT tagállamok területén található oktatási intézményben dolgozó pedagógusok számára) – a kedvezmény
a korlátlan időre érvényesített igazolványokra nem vonatkozik;
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– fényképes újságíró igazolvánnyal rendelkezők;
– minimum 10 fős csoportot kísérő idegenvezető.
– nemzeti ünnepeken mindenki (március 15., augusztus 20., október 23.).
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– minden hónap harmadik szombatján a 26 év alatti személyek, illetve legalább két 18 év alatti hozzátartozóját
kísérő egy vagy két felnőtt (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
– a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagkártyájával rendelkező családok gyermekei az igazolvány
tulajdonosa számára félárú belépő váltásával – a kártyán feltüntetett gyerekszámig;
– Budapest Kártyával;
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50% kedvezmény
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kívül a diák- és nyugdíjas igazolvány nem jogosít kedvezményre;
– az EGT-tagállamok területén található oktatási intézményből, szervezett oktatás keretében érkező diákcsoportok
tagjai, 26 éves korig (állampolgárságtól függetlenül is);
– legalább két 18 év alatti hozzátartozóját kísérő egy vagy két felnőtt – csak az EGT tagállamok állampolgárai számára;
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igazoló MÁK kártyával);
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Stúdiója,
– érvényes KREA-kártya birtokosok.

75% kedvezmény
– tartósan beteg 18 év alatti személyek (emelt családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK kártyával);
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tekintve);
– az időszaki kiállításra
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bejelentett csoportos látogatás keretében. További felvilágosítás és bejelentkezés: itza.juhasz@szepmuveszeti.hu.
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magyar diákcsoport számára.

Discounts
PLEASE SHOW YOUR ID QUALIFYING FOR THE DISCOUNT TO THE CASHIER
AT THE TIME OF TICKET PURCHASE.
Free admission
Please note that free tickets can only be obtained on the day of the visit by presenting a proof of entitlement
at the ticket desk.
ALL EXHIBITIONS:
– children under the age of 6;
– visitors with disabilities accompanied by a carer;
– visitors over 70 years of age (only for citizens of the European Economic Area);
– teachers employed in elementary or secondary education holding international pedagogue ID
(provided that the institution is located within the territory of the European Economic Area);
– ICOM and ICOMOS Card Holders;
– journalists with Press Card (with photo identification);
– tour guide accompanying organized groups of 10 or more persons;
– all visitors on Hungarian National Holidays (15 March, 20 August, 23 October).
– Budapest Card Holders
– every third Saturday of the month for visitors under 26 and one or two adult(s) accompanying at least
2 children under 18 (for citizens of the European Economic Area);

50% discount
– youths aged under 26 and seniors over 62 (only for citizens of the European Economic Area);
– student groups (up to the age of 26) arriving from schools located within the territory of the European Economic Area;
– for max. two adults accompanying at least 2 children under 18 – only for citizens of the European Economic Area.

