
 

 

 

BELÉPŐJEGYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  

MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak, 2015.  
 

A „Rákócziak dicső kora…” kiállítás egyénileg, vagy csoportosan tárlatvezetéssel, 

a Vörös-torony csak csoportosan tárlatvezetéssel, 

az I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye tárlatvezetéssel, 

a többi kiállítás csoportosan kísérővel tekinthető meg, tárlatvezetés igényelhető.  

 

A csoportok igény szerint indulnak. 
 

BELÉPŐJEGY ÁRAK: 
 

Megnevezés: 

Teljes áru  

 

Ft/fő 

50%-os 

kedvezményes              

        Ft/fő        * 

Állandó kiállítások 

Vörös-torony   900,- 450,- 

Vörös-torony (idegen nyelvű tárlatvezetéssel 

7 fő alatti létszámnál alkalmanként 10.500,- Ft/csoport 

1.500,- 750,- 

Rákócziak dicső kora…  600,- 300,- 

I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye 900,- 450,- 

       Kombinált jegy: 

    Vörös-torony és Rákócziak dicső kora…   

 

1.300,- 

 

650,- 

    Vörös-torony (idegen nyelvű tárlatvezetéssel) és Rákócziak     

    dicső kora… 

    7 fő alatti létszámnál alkalmanként 14.000,- Ft/csoport 

1.900,- 950,- 

Intézményi kombinált 

Vörös-torony, Rákócziak dicső kora…, Ágyúöntő műhely, 

Néprajzi Kiállítóhely - Sárazsadány 

2.400,- 1.200,- 

Olaszbástya kazamata (2015.04.01-10.30.)  520,- 260,- 

Hegyaljai szőlészet és borászat  (2015.04.01-10.30.) 520,- 260,- 

 

Időszaki kiállítás 

„Vasba öntött múlt” – Sándor József adományából 

(2014.06.06. -2015.10.30.) 

 

300,- 

 

150,- 

Múzsák Temploma ( 2015. május – 2015. október)  300,- 150,- 

 
A 194/2000. (XI.24.) Kormányrendelet szerint a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezmények a következők: 

(1) Díjtalanul látogathatják a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az alábbi 

személyek (Európai Gazdasági Térség állampolgárai): 

       a.) a kiskorúak 6. életévük betöltéséig; 

       b - c.) a fogyatékossággal élők, valamint kísérőjük (jogosultanként legfeljebb egy fő); 

       d.) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők; 

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

             szervezet tagja; 



 

 

       f.) közoktatásban dolgozó pedagógus; 

       g.) akik 70. életévüket betöltötték. 

(2) Díjtalan az állandó kiállításra a belépés az Európai Gazdasági Térség állampolgárai számára minden 

hónap második hétvégéjének vasárnapján amennyiben 

       a.) 26 év alatti személy,  

       b.) 18 év alatti személy közeli hozzátartozó kísérője, legfeljebb két fő. 

* (3) Az állandó és időszaki kiállításokon 50%-os kedvezményes belépőjegyet fizetnek az Európai 

Gazdasági Térség állampolgárai 

      a.) 6. életévük betöltésétől 26. életévük betöltéséig; 

      b.) a 62 és 70 év közötti életkorúak; 

      c.) akik legalább két 18  év alatti személyt kísérnek, amennyiben közeli hozzátartozói (legfeljebb 2 fő). 

(4) Díjtalan továbbá a belépés: 

      a.) A Magyar Köztársaság meghatározott nemzeti ünnepein állampolgárságra való tekintet   

           nélkül  (március.15., augusztus 20., október 23.) 

  

A kedvezmények igénybevételének jogosultságát igazolni szükséges! 

 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK: 

 

Szakmai tárlatvezetés igényelhető csoportoknak az állandó kiállításokban: 

 
 
 

Engedélyek: Kizárólag személyes felhasználásra! 

Magyar nyelven: 

 

 

 

        Felnőtteknek  

 

600,- Ft/fő 

 

        26 év alatti diákoknak 

 

400,- Ft/fő 

 

Idegen nyelven:  angol, német, szlovák 

 

 

 

       Felnőtteknek és diákoknak 

 

1.050,- Ft/fő 

 

       7 fő alatti létszámnál alkalmanként 

 

10.500,- Ft/csoport 

 

 

  

   

   

   

   

   



 

 

Fotóengedély  kiállításban 2.500,- 

                        Esküvői:  meghatározott belső terekben  

                        max. 5 fő 20 percig 

                        (Főúri könyvtár, Körerkély a kanapéval,    

                         Beszélő kövek kiállítás) 

8.000,- 

                        esküvői, Vár belső udvar - Olaszbástya  4.000,- 

Videó-engedély kiállításban 5.000,- 

Videó-engedély  Esküvői:  meghatározott belső terekben  

                        max. 5 fő 20 percig 

                        (Főúri könyvtár, Körerkély a kanapéval,    

                         Beszélő kövek kiállítás) 

8.000,- 

 


