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DÍJSZABÁS 

 

JEGYÁRAK 

VILÁGÖRÖKSÉGI BORMÚZEUM (cím: Serház út 55., tel: 47/552-050) 
Felnőtt: 1 000 Ft/fő 
Diák (6-26 év): 500 Ft/fő 
Nyugdíjas (62-70 év): 500 Ft/fő 
Családi belépő: 2.500 Ft (2 szülő és 2 vagy több 16 éven aluli gyermek) 
Csoportos felnőtt belépő: 900 Ft/fő (15 fő felett) 
Csoportos diák /nyugdíjas belépő: 400 Ft/fő (15 fő felett) 
Tárlatvezetés magyar nyelven: 3.000 Ft, maximum 25 fő. 
Tárlatvezetés angol nyelven: 5.000 Ft, maximum 25 fő. 
Tárlatvezetést csak hétköznapokon biztosítunk! 
 
TOKAJI MÚZEUM (cím: Bethlen Gábor u. 7., tel: 47/352-636) 
Felnőtt: 1000 Ft/fő 
Diák (6-26 évig): 500 Ft/fő 
Nyugdíjas (62-70 évig): 500 Ft/fő 
Családi belépő: 2.500 Ft (2 szülő és 2 vagy több 16 éven aluli gyermek) 
Csoportos felnőtt belépő: 900 Ft/fő (15 fő felett) 
Csoportos diák /nyugdíjas belépő: 400 Ft/fő (15 fő felett) 
Tárlatvezetés magyar nyelven: 3.000 Ft, maximum 25 fő. 
Tárlatvezetés angol nyelven: 5.000 Ft, maximum 25 fő. 
Tárlatvezetést csak hétköznapokon biztosítunk! 
 
KOMBINÁLT JEGY (mindkét múzeum megtekintésére jogosít) 
Felnőtt: 1.600 Ft/fő 
Diák /Nyugdíjas: 800 Ft/fő 
Családi belépő: 4.000 Ft (2 szülő és 2 vagy több 16 éven aluli gyermek)  
 
A BELÉPÉS DÍJTALAN 



• 6 éves kor alatt  
• 70 éves kor felett  
• fogyatékkal élő látogatóknak + 1 fő kísérőnek  
• pedagógus igazolványt felmutatóknak  
• múzeumi, könyvtári, levéltári dolgozóknak  
• nemzeti ünnepeinken minden látogatónak (március 15., augusztus 20., október 23.)  
• akik nemzetközi megállapodások hatálya alá esnek (fotós igazolvány, ICOM tagság)  
• minden hónap első vasárnapján az alábbi személyeknek:  

o 26. életévét még nem töltötte be,  
o 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).  

• Foglalkozáshoz kötött ingyenes jegy: közoktatásban dolgozó pedagógusok  
• miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők részére a legalább 400 fős 

taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet 
tagjai (Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete) 

 

A kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell! 
Fenti kedvezmények és jegyárak kizárólag a nyitvatartási rend szerint tett látogatásra 
érvényesek! 
  
A nyitvatartási rendtől eltérő időben tett látogatás esetén a mindenkori érvényes 
díjszabáson felül 400 Ft/fő díj fizetendő. Ebben az esetben a látogatást kizárólag előre 
egyeztetett időpontban biztosítjuk! 
 
Múzeumpedagógia 

• Múzeumpedagógiai jegy: 400 Ft/fõ 

• Az igény szerint összeállított 2-4 órás programcsomagok árai (téma, foglalkozás 
típustól függően) változnak 500-1000 Ft/fő ár között. 

 
Fotójegy: 500 Ft/óra 

Terembérlet: 10 000,- Ft/óra 

 

 

        Nagyné Bősze Katalin  
         igazgató 
 
Kelt. Tokaj, 2020. április 19. 

 


