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Járványügyi szabályok 2021. május 21-től 

Tisztelt Látogatók! 

Jelen egészségügyi helyzetben nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 

Tisztelettel kérjük, az alábbi szabályok betartásával segítsék munkánkat! 

 A 194/2021. (IV. 26) kormányrendelet értelmében az intézményt kizárólag a koronavírus ellen 

védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy látogathatja.  

Ezt az intézménybe történő belépéskor védettségi igazolványuk és személyazonosító 

igazolványuk vagy útlevelük bemutatásával kell igazolniuk. Az intézmény köteles annak a 

látogatónak a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a 

koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát (amennyiben ez releváns) nem igazolja. 

 Az Emlékpark parkolóját kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatók vehetik 

igénybe. 

 Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges - a kísérő pedagógusok és felnőtt kísérők csak 

védettségi igazolvánnyal látogathatják a parkot 

 Épületen belül - 6 éves kor felett - a szájmaszk használata kötelező! 

 Tartsuk a legalább másfél méteres egymás közötti távolságot! 

Kérjük a gyermekeket, tanulókat kísérő felnőtteket, pedagógusokat, hogy a gyermekek 

fegyelmezett látogatásában aktívan működjenek közre, különös figyelemmel segítsék a 

múzeumi munkatársak munkáját! 

 Múzeumlátogatás csak saját felelősségre! 

Belépőjegy vásárlása esetén (illetve a Múzeum Kávézó és Ajándékbolt látogatása esetén is) a 

vendég vállalja, hogy a belépéssel a múzeumi látogatás szabályait betartja. Tisztában van a 

járványhelyzet aktuális állapotával, nem szenved a látogatást kizáró – fertőző – betegségben. 

A bármely okból veszélyeztetett csoporthoz tartozó látogató állapotában bekövetkező későbbi 

változásért a múzeum nem tud felelősséget vállalni, hiszen a látogatás önkéntes alapon 

történik. 

A múzeum területére betegség jelét mutató, lázas, köhögő személy nem léphet! A múzeum 

megtagadja a belépést az alkoholos vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személlyel 

szemben is. 

 A kiállítóterekben – bizonytalan ideig – létszámkorlát van érvényben! 

Azonos időpontban és időtartam alatt meghatározott számú látogató tartózkodhat az adott 

kiállításban. Ezek a létszámok az épületek bejáratán olvashatóak. 

 Valamennyi látogató köteles jelen szabályozás betartására! 

Amennyiben a szabályozást figyelmen kívül hagyják, és felszólításra sem tesznek eleget az 

előírt szabályoknak, a kiállítóhelyet el kell hagyniuk. Ezekben az esetekben a múzeum a 

belépődíj árát nem fizeti vissza. 

 Kézfertőtlenítés! 

A múzeumba történő belépést követően és közvetlenül a kiállításokba történő belépést 

megelőzően minden látogatótól kérjük, hogy saját kézfertőtlenítővel, vagy az épületben 

található kézfertőtlenítési lehetőségek használatával a kezüket fertőtlenítsék. 

 A látogatók az adott kiállításban meghatározott ideig tartózkodhatnak. A kiállítótérben 

eltölthető maximum időre munkatársaink felhívják a látogató figyelmét. 

 

Fentiekhez megértésüket és együttműködésüket kérjük! 


