
A Kálmán Imre Emlékház nyitvatartása és jegyárai 
2021. március 1-től 

A Kálmán Imre Emlékház a járványügyi intézkedéseknek megfelelően a látogatók előtt 
jelenleg ZÁRVA tart! 

NYITVATARTÁS 

Október 1. – április 30.: 

Hétfő: zárva 
Kedd-péntek: 10:00-16:00 
Szombat: 10:00-14:00 
Vasárnap: zárva 

Május 1. – szeptember 30.: 

Hétfő: zárva 
Kedd-péntek: 10:00-18:00 
Szombat: 10:00-14:00 
Vasárnap: 10:00-14:00 

Nemzeti ünnepeken: 10:00-14:00 

Városi fesztiválok idején (október 1. és április 30. között): 

Szombat: 10:00-14:00 
Vasárnap: 10:00-14:00 

 

JEGYÁRAK: 

Állandó kiállítás: 

Teljes árú belépő: 800 Ft 

Kedvezménye (50%) belépő: 400 Ft 

Családi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek/diák): 2000 Ft 

Csoportos belépő (10 fő felett): 

Teljes árú belépő: 500 Ft 

Kedvezményes (50%) belépő: 250 Ft 



Időszaki kiállítás: 

Teljes árú belépő: 400 Ft 

Kedvezménye (50%) belépő: 200 Ft 

Családi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek/diák): 1000 Ft 

Csoportos belépő (10 fő felett): 

Teljes árú belépő: 300 Ft 

Kedvezményes (50%) belépő: 150 Ft 

Kombinált (állandó és időszaki kiállítás) belépő: 

Teljes árú belépő: 1000 Ft 

Kedvezménye (50%) belépő: 500 Ft 

Családi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek/diák): 2500 Ft 

Csoportos belépő (10 fő felett): 

Teljes árú belépő: 700 Ft 

Kedvezményes (50%) belépő: 350 Ft 

Fotójegy*: 300 Ft 

* A fotójegy érvényes az állandó és időszaki kiállítás esetében is. Az időszaki kiállításon csak 
akkor engedélyezett a fotózás, ha ez fel van tüntetve. 

Tárlatvezetés*: 

10 fő alatt: 800 Ft 

10 fő fölött: 1500 Ft 

* Tárlatvezetés kérhető az állandó és időszaki kiállításokhoz is, együttesen vagy külön-külön. 
Együttes tárlatvezetés esetén is csak 1 db tárlatvezetési díj fizetendő. 

 

 

 



Kedvezmények részletei: 

50%-os kedvezményes belépő: 

• 6-26,0 éves kor között 
• 62-70 éves kor között, illetve öregségi nyugdíjban részesülők 
• legalább két, 18 év alatti családtagját kísérő közeli hozzátartozó 
• Siófok Kártyával rendelkező lakosok 

Díjtalan belépés: 

• 6. életévét be nem töltött kiskorú 
• fogyatékkal élő és 1 fő kísérő 
• 70 éves kor felett 
• a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi 

szakmai szervezet tagja (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumok Egyesülete, Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Magyar Irodalmi 
Emlékházak Egyesülete) 

• köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató (kizárólag az 
időpontban érvényes igazolással) 

• idegenvezető (min. 20 fős csoporttal) 
• az állandó kiállításra minden hónap első szombatján: a 26. életévét be nem töltött 

személy, 18 év alatti személyt kísérő közeli hozzátartozó (legfeljebb 2 fő) 
• siófoki általános iskolás és középiskolás csoportok 
• azon siófoki civil egyesületek tagjai, melyek az intézménnyel (Balatoni Regionális 

Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház) megállapodást közöttek adott 
tárgyévben 

• Kálmán Imre születésének napján, minden év október 24-én, amennyiben az adott 
naptári évben nyitvatartási napra esik 

• Kálmán Imre halálának napján, minden év október 30-án, amennyiben az adott 
naptári évben nyitvatartási napra esik 

A kedvezményre jogosító igazolványokat minden esetben be kell mutatni. Annak hiánya, be 
nem mutatása esetén a kedvezmény nem vehető igénybe. 


