Kedvezmények
A Kormány 132 / 2011. (VII.18.) Korm. Rendelete a muzeális intézmények
látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
rendelet helyébe 2011. július 26-tól a következő rendelkezések lépnek:
(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT, azaz
az Európai Unió állampolgára), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 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 (általános és/vagy középfokú oktatásban) dolgozó pedagógus,
g) 70. életévét betöltötte.
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT állampolgár
minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:
a) 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (szülő, testvér, legfeljebb 2 fő).
Kiállításainkban a kormányrendelet által előírt kedvezményes hétvégi nap: minden hónap első
szombatja.
(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj
fizetésével látogathatja az alábbi EGT állampolgár:
a) 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) a legalább két, 18 év alatti személyt kísérő egy vagy két közeli hozzátartozó (szülő, testvér), a
(2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.
(4) Magyarország állami, nemzeti ünnepein állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális
intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. (március 15, augusztus 20, október 23.)

A kedvezményekre vonatkozó jogosultságot igazolni szükséges!
2015. május 26.
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
7300 Komló, Városház tér 1. Telefon: 72/481-071, E-mail: komloimuzeum@gmail.com, Honlap: www.komloimuzeum.eoldal.hu
Rendezvényeinken hang- és képrögzítés történhet.

