A látogatás feltételei, bővebb információk:
Korlátozott nyitvatartással és csoportlétszámokkal várjuk az érdeklődőket.
Egyéni belépőjegy kategóriák helyszíni vásárlás esetén

2022. 06.30-ig 2022. 07.01-től

Kedvezményes jegy Magyarország és az Európai Gazdasági Térség
állampolgárainak*:

3500 Ft

4200 Ft

Kedvezményes jegy Magyarország és az Európai Gazdasági Térség
diák állampolgárainak (6-24 év)*:

1900 Ft

2100 Ft

6700 Ft

8400 Ft

3500 Ft

4200 Ft

Felnőtt - Legfeljebb 2 jegy vásárolható.

2240 Ft

3000 Ft

Gyermek (6-14 év) - Legfeljebb 3 jegy vásárolható.
NOE érvényes tagsági kártyával további 3 gyermekjegy vásárolható.

1120 Ft

1500 Ft

Felnőtt - Legfeljebb 2 jegy vásárolható.

5120 Ft

6800 Ft

Gyermek (6-14 év) - Legfeljebb 3 jegy vásárolható.

2560 Ft

3400 Ft

Belépőjegy az Európai Gazdasági Térségen kívülről érkező
látogatóknak:
Belépőjegy az Európai Gazdasági Térségen kívülről érkező
diákoknak (6-24 év):
A 6. életévüket be nem töltött kiskorúak ingyenes belépőjegyre jogosultak.
Családi belépőjegy Magyarország és az Európai Térség
állampolgárainak*

Családi belépőjegy az Európai Gazdasági Térségen
kívülről érkező látogatóknak







* EGT letelepedési engedély is elfogadott.
2022. június 30-ig helyszíni vásárlás esetén a családi belépőjegyek díjára 300 forintot számítunk fel.
Családi jegyre jogosult legalább egy gyermek (0-14 év) látogató és a vele tartózkodó egy, de legfeljebb
kettő felnőtt kísérő.
A kedvezményre való jogosultságot okmánnyal szükséges igazolni.
A 6. életévüket be nem töltött kiskorúak ingyenes belépőjegyre jogosultak, így a 6 év alatti gyermekkel
érkezők családi belépőjegyet az idegenforgalom@parlament.hu e-mail címen igényelhetnek.

A látogatás időpontjának módosítása
A látogatónak legkésőbb a látogatás megkezdése előtt 3 órával lehetősége van az általa korábban lefoglalt
látogatási időpontot módosítani a jegyrendszer adminisztratív felületének alkalmazásával, azonban ekkor edíjat kell fizetnie. A belépődíj árát a vásárló lemondása esetén nem áll módunkban visszatéríteni.
Lemondás az Országház részéről
A látogatás az Országgyűlés programjai vagy állami protokollrendezvények miatt akár közvetlenül a
beléptetés előtt lemondható. A lemondásról az Országgyűlés Hivatala a lehető legrövidebb időn belül a
látogatói oldalon és a jegyrendszer felületén értesíti a látogatókat. Amennyiben Ön a regisztráció alkalmával
megadta e-mail címét, akkor erről ezen az úton is értesítést kap. Ebben az esetben a már átutalt belépődíj árát
visszafizetjük.

Fontos információk
1. A látogatás minden tekintetben a látogató teljes saját felelősségvállalása alapján történik.
2. A kedvezményre való jogosultságot okmánnyal szükséges igazolni.
3. Helyszíni jegyvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával, magyar forintban tud fizetni. A
Látogatóközpont pénztárában a K&H, az OTP és az MKB Bank által kibocsátott SZÉP-kártya
ugyancsak elfogadott. Online jegyvásárláskor a Jegymester Kft. webáruházában továbbra is csak
bankkártya használható.
4. Az Országház épületébe kizárólag előzetes biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, nagyobb méretű
táskák és csomagok nem hozhatók be; belépéskor kizárólag legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú törhetetlen
műanyag palackban hozható be színtelen üdítőital, folyékony gyógyszer és egyéb speciális élelmiszer
(pl. bébiétel, tápszer).
5. Illemhely használatára a Látogatóközpont külső, nyilvános mosdójában van lehetőség.
6. A látogatás az Országgyűlés programjai vagy állami protokollrendezvények miatt akár közvetlenül a
beléptetés előtt lemondható.
7. Késés esetén a látogatás meghiúsulhat, a jegy árának visszatérítésére, cseréjére nincs lehetőség.
8. A Kossuth tér a forgalom elől le van zárva, csak gyalogosan közelíthető meg.
9. Az épületben fényképezőgép és videokamera használata megengedett. A biztonsági beléptető rendszer
területén és a kupolacsarnokban – a Szent Korona védelme érdekében – tilos a fényképezés.
10. Fogyatékkal élők is látogathatják az Országház épületét, mozgáskorlátozott látogatóknak
akadálymentes közlekedést biztosítunk. A zökkenőmentes belépés miatt kérjük kerekesszékes
látogatóinkat, hogy érkezésükről az idegenforgalom@parlament.hu e-mail címen tájékoztassák
munkatársainkat.
11. Vakvezető kutya kivételével az épületbe élő állatot behozni tilos.
12. Parkolásra a Látogatóközpont előtt nincs lehetőség.
13. A gyógyászati célú radioaktív izotópos kezelésen átesett látogatónak a kezelés tényét hitelt érdemlően
szükséges igazolnia az érintett az egészségügyi intézmény által kiállított zárójelentéssel. A
zárójelentésnek tartalmaznia kell: a felhasznált radioaktív anyag fajtáját, megnevezését, adagolásának
időpontját, valamint azt hogy a kezelésen átesett személy közösségben tartózkodhat.
Ezen dokumentum hiányában a látogató beléptetését az Országgyűlési Őrség megtagadhatja.
Viselkedési és öltözködési kódex
Az Országház méltósága minden látogatótól megköveteli a kulturált öltözködést.
Tilos:









önkényuralmi jelképeket viselni, használni, az országgyűlést, a Szent Korona és koronázási jelvények
nemzeti értékét és emberi méltóságot sértő magatartást tanúsítani;
zászlókat, demonstrációs eszközöket az épületbe behozni;
az épületben hangoskodni, énekelni, demonstrációt tartani;
az épületben élelmiszert, italt fogyasztani és dohányozni;
az épületben lépcsőre, földre, berendezési tárgyakra leülni, letérdelni, lefeküdni;
az épületben vagy a berendezési tárgyakban kárt okozni;
az épületben dolgozó szervezetek és dolgozók munkáját bármilyen módon megzavarni, akadályozni
vagy akadályoztatni;
az épületbe zajkeltő eszközöket (pl. síp, megafon stb.) behozni.



A látogatóknak az Látogatókísérő munkatársak felhívásainak, kéréseinek eleget kell tenniük. Azokat,
akik a látogatásra vonatkozó rendszabályokat nem tartják be, az őrség munkatársai az Országház
épületéből kikísérik.

Kérjük, látogatás előtt tájékozódjon az aktuális eseményekről a www.parlament.hu
honlapon!

