HERMAN OTTÓ MÚZEUM
„PANNON-TENGER MÚZEUM” KIÁLLÍTÓÉPÜLET

BELÉPŐJEGYEK
Teljes árú belépő
Általános diák belépő
Általános nyugdíjas belépő
Családi belépő

1400 Ft/fő
700 Ft/fő
700 Ft/fő
2000 Ft

Szülőkkel, nagyszülőkkel érkező csoportok számára, max. 6 főig

NOE tagkártyával váltható családi belépő

3000 Ft

Egyszeri belépést biztosít a múzeum összes kiállítóhelyére a jegy
megváltásától számított 3 napon belül, max. 10 főig

Általános csoportos belépő

1200 Ft/fő

15 főtől

Csoportos belépő diákoknak

600 Ft/fő

20 fő felett

10 fő feletti óvodás csoport részére a belépés díjtalan

TÁRLATVEZETÉSI DÍJ
A belépőjegyhez váltható, egyéb
kedvezményektől függetlenül fizetendő

200 Ft/fő
(minimum 2000 Ft*)

*(A tárlatvezetés díja 10 főnél kisebb csoport esetén 2000 Ft/csoport.)

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSJEGY
Foglalkozásjegy óvodásoknak

300 Ft/fő

Az általános- és középiskolák tanulói, valamint a felsőoktatási
intézmények hallgatói részére a belépőjegy a múzeumpedagógiai
foglalkozás díját is tartalmazza.
Múzeumpedagógiai programot 10 fő feletti csoportlétszám esetén biztosítunk, az
erre irányuló igényt minden esetben egyeztetni kell a meghirdetett foglalkozás
kapcsolattartó múzeumi munkatársával!

RENDEZVÉNYJEGYEK
Teljes árú rendezvényjegy

600 Ft/fő

Diák-, nyugdíjas rendezvényjegy

300 Ft/fő

PANNON PLUSZ PROGRAM
A „Pannon-tenger Múzeum” Kiállítóépület látogatója a jegyváltás
napján a Képtár tárlatát térítésmentesen tekintheti meg!
MÚZEUM PLUSZ PROGRAM
Váltson jegyet a múzeum egy kiállítóhelyére és a második kiállítóhelyre
fél áron vásárolhat belépőt! A Múzeum Plusz Programban megváltott
50%-os belépést biztosító bármely belépő az első kiállítóhelyen váltott
eredeti belépővel azonos típusú és darabszámú lehet.
MISKOLCI DIÁK PROGRAM
Tanítási szünetben (az őszi-, téli-, tavaszi- és nyári szünidőben) a
miskolci diákok egyéni látogatás esetén a kiállításokat térítésmentesen
látogathatják.
A Herman Ottó Múzeum Társadalmi programjának keretén belül, a
szervezett tanulói csoportok a belépőjegy és a múzeumpedagógiai
foglalkozás díjából írásban további kedvezményeket kérhetnek. A
formanyomtatvány a www.hermuz.hu oldalról letölthető.

BÉRLETEK
Herman Ottó turista bérlet
6 helyszínes bérlet, a múzeum valamennyi épületére/kiállítóhelyére egyszeri belépésre jogosít 1
hónapon belül (HOM Képtár, „Pannon-tenger Múzeum” Kiállító Épület, Papszer utcai kiállítási
épület, Miskolci Galéria Rákóczi-ház, Színháztörténeti és Színészmúzeum, Herman Ottó Emlékház)

Felnőtt bérlet:
Diák és nyugdíjas bérlet:

3500 Ft
1750 Ft

A bérletre igénybe vehető kedvezmények: Hungary Card használata esetén térítésmentes. 10%-os
kedvezmény a Magyar Autóklub tagsági kártya, továbbá a SYC (Show Your Card & Save)
emblémával rendelkező társklub kártya tulajdonosának és kísérőjének, valamint az IBUSZ által
szervezett utazások résztvevőinek.

Exkluzív múzeumi ajándékkártya
Ünnepi alkalmakra rendelhető, az ünnepelt nevére kiállított, formatervezett ajándékkártya, mely a
múzeum valamennyi kiállítóhelyére egyszeri belépési lehetőséget kínál a váltástól számított egy

évig. Az ajándékutalvány mellé ajándék könyvcsomagot és reprezentatív kiállítási ajándékot is
adunk.

Az ajándék ára:
Kutatóbérlet diákoknak

4000 Ft

(Egyetemista vagy főiskolai hallgatók részére) 30 alkalomra érvényes

3000 Ft

„A múzeum 7 csodája” múzeumpedagógiai bérlet
A bérlet a múzeum 3 különböző, szabadon választható kiállításának megtekintésére használható fel
múzeumpedagógiai foglalkozás igénybevétele mellett. A bérletek névre szólóan, vagy név
feltüntetése nélkül osztályok számára is felhasználhatók. Az aktuális bérletek érvényességét külön
iskola tájékoztató tartalmazza. Bővebb információ a múzeumpedagógus kapcsolattartótól kérhető.

900 Ft

KEDVEZMÉNYEINK
Születésnaposok figyelem!
Akinek születésnapja van - legyen az gyermek, vagy felnőtt- ingyenesen látogathatja kiállításainkat a jeles
napon. E tény igazolására elfogadunk minden olyan hivatalos iratot (diákigazolvány, személyi igazolvány), ami
alkalmas a születési dátum megállapítására.
Díjtalan belépésre jogosult az állandó és időszaki kiállításokra az EGT (Európai Gazdasági Térség) állampolgára
- 6. életévét be nem töltött kiskorú,
- fogyatékkal élő személyek és kísérőjük (legfeljebb 1 fő),
- a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező,
- országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, amennyiben tárgyévre érvényes bélyeggel
ellátott igazolvánnyal rendelkezik (Pulszky Társaság, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok
Egyesülete),
- közoktatásban dolgozó pedagógus (A kedvezményt igazolni kell!)
- a 70. életévét betöltött személy (A kedvezményt igazolni kell!)
- Nemzeti ünnepeinken (Március 15., Augusztus 20., Október 23.) mindenki, állampolgárságra való tekintet
nélkül.
- ICOM kártyával rendelkező
- Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagkártya tulajdonosa
- Kedvezményes napon – minden hónap első vasárnapja
A kedvezményes napon díjtalanul látogathatják az intézmény állandó kiállításait:
 26 év alatti személyek
 aki két 18 év alatti személy kísérője, és közeli hozzátartozónak minősül, legfeljebb 2 fő.
20%-os kedvezmény a jegyárból, ha rendelkezik Magyar Minerofil Társaság tagsági igazolvánnyal.
A Herman Ottó Múzeum által kínált jegyeket és bérleteket az adott kiállítási helyszíneken, bérletek esetében bármely
kiállítóhelyen megvásárolhatják. Fizetni csak készpénzzel lehet, bankkártyás fizetésre csak a központi épületben (Miskolc,
Görgey A. u. 28) van lehetőség. SZÉP kártyát és utalványokat nem áll módunkban elfogadni.
A kiállításokban történő fotózás a belépőjegy megváltásával lehetséges. A kutatási, vagy publikálási céllal történő fotózáshoz
külön engedély szükséges! A látogató tudomásul veszi, hogy a múzeum területén, rendezvények, kiállítás-megnyitók,
múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések, egyéb események alkalmából róla készült fotókat az intézmény külön
engedély kérése nélkül felhasználhatja, megjelentetheti.
A Herman Ottó Múzeum által bármely jogcímen adott kedvezmények közül a látogató számára kedvezőbbet kell alkalmazni,
de a jogcímek (kezdemények) önkényes összevonása nem lehetséges.
A bármely jogcímen díjtalan belépésre jogosult látogatóknak minden esetben Regisztrációs lapot kell kitölteniük
valamennyi, általuk meglátogatott kiállítóhelyen.

