Az Országgyűlés látogatói díjtételei és díjfizetős, illetve díjmentesített
kategóriák
Hatályba lépés napja: 2019. április 1.
Rövid díjtáblázat
belépőjegy kategória
Kedvezményes jegy Magyarország
és az Európai Unió
állampolgárainak

belépési díj

igazolás módja

3.200 Ft

személyazonosságot igazoló
személyi okmány

Kedvezményes jegy Magyarország
és az Európai Unió diák
állampolgárainak (6-24 év)

1.600 Ft

magyar vagy nemzetközi (ISIC)
diákigazolvánnyal (kétséges
esetben az életkort igazoló
személyi okmánnyal)

Belépőjegy Európai Unión kívülről
érkező látogatóknak

6.400 Ft

Belépőjegy Európai Unión kívülről
érkező diákoknak (6-24 év)

3.200 Ft

nemzetközi (ISIC)
diákigazolvánnyal (kétséges
esetben az életkort igazoló
személyi okmánnyal)

6 év alatti látogatók ingyenes belépőjegyre jogosultak
1. Kedvezmények részletesen:
a. A magyarok (ideértve az un. Magyar Igazolvánnyal rendelkezőket is) és az
Európai Unió állampolgárai (továbbiakban: EU-állampolgár) számára
biztosított Országház-látogatói kedvezményes belépődíj összege: 3.200 Ft.
b. A 6 és 24 év közötti magyar diákok, valamint EU-állampolgárságú diákok
számára biztosított Országház-látogatói diákkedvezmény az EU-állampolgár
belépődíj 50%-a, azaz a kedvezménnyel csökkentett belépődíj összege: 1.600
Ft.
c. A 6 és 24 év közötti, nem EU-állampolgárok számára biztosított Országházlátogatói diákkedvezmény a belépődíj 50%-a, azaz a kedvezménnyel
csökkentett belépődíj összege: 3.200 Ft.
2. Díjmentes látogatás személyhez fűződő jogon
a. a 6. életévüket be nem töltött kiskorúak;
b. az Országgyűlés Hivatalával érvényes Partneri szerződéssel rendelkező
utazási irodák partneri csoportot kísérő idegenvezetői. A Partner látogatói
csoportot kísérő idegenvezetőinek belépése Magyarország területére
érvényes
idegenvezetői
igazolvány,
vagy
a
határon
átnyúló
szolgáltatásnyújtás szabályai szerint a magyarországi idegenvezetésre
jogosultak nyilvántartásába történő felvételt igazoló okirat felmutatásával
díjmentes.
Speciális díjtételek:
a. A mindenkori látogatási rendtől eltérő időben szervezett csoportoknak
(min. 10 fő) 100 % felárat kell fizetniük. Amennyiben a csoport létszáma

kisebb, mint 10 fő, ki kell fizetni a 10 fős csoportra érvényes belépődíj és
az adott csoportra érvényes belépődíj különbségét is.
b. Partneri szerződéssel rendelkező utazási irodák által igényelt zárt csoport
esetében a csoport tényleges létszáma és az elvárt 35 fős csoportlétszám
közötti különbséget teljes árú díjszabással kell megváltani.
c. A lemondási határidőig le nem mondott, de meg nem valósult belépések
után a Partneri szerződéssel rendelkező utazási irodáknak belépődíjfizetési kötelezettsége van, melynek összege a szerződéskötésekor
érvényben lévő kedvezményes Magyar és Európai Uniós felnőtt
állampolgárok részére megszabott belépődíj.
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