H Á Z I R E N D
Jelen dokumentum (a továbbiakban: Házirend) az MTVA Rádió és TV-történeti Kiállítóhelyére
(mely 1 sz. melléklete a tantermi rendet is magában foglalja) vonatkozóan tartalmazza a
kötelező belépési, magatartási és egyéb szabályokat az alábbiak szerint:
1. BELÉPÉS

A

KIÁLLÍTÓHELYRE



A kiállítótérbe csak azok mehetnek be, akik érvényes belépőjeggyel rendelkeznek.



A kiállítás megtekintése iskolás (6 éves) kortól ajánlott.



Diákcsoportok látogatása esetén a Házirend betartatásáért a csoport vezetője felel. A
Házirenddel ellentétes magatartásokból fakadó személyi- és/vagy tárgyi sérülésekért a
csoport vezetője felel, az MTVA felelőssége kizárt.



A kedvezményes jegyek nem átruházhatók.



A kiállítás megtekintéséhez a látogatók belépőjegy vásárlásakor táblagépeket
kaphatnak, melyet fülhallgatóval használhatnak a túra során. A kiállítás
megtekintéséhez lehetőség szerint hozzanak fülhallgatót.



A látogatás alkalmával, saját eszközzel fénykép, mozgókép és hang rögzítése
engedélyezett.

2. BELÉPŐJEGY

ÁRAK:

Teljes árú belépő:
Nyugdíjas és a diák belépőjegy (csoportos is):
Felnőtt csoportos kedvezmény
(minimum 10 fő együttes bejelentkezése esetén):
Tárlatvezetés (minimum 10 fő együttes bejelentkezése
esetén):
Oktatás díja, ami magában foglalja a
Kiállítóhely megtekintését is:
(a minimális létszám 10 fő, a terem befogadóképessége
15 fő csoportonként)

1.600 Ft / fő
800 Ft / fő
1200 Ft / fő
5000 Ft/ csoport

1400 Ft / fő

Ingyenes belépésre jogosultak köre a múzeumban:
Az EGT (Európai Gazdasági Térség tagállamai) állampolgárai:
a) 6. életévet be nem töltött kiskorú személy
b) fogyatékkal élők kísérője (1 fő)
c) fogyatékkal élők (fogyatékos igazolvány bemutatása szükséges)
d) közoktatásban dolgozó pedagógusok
d) újságírók
e) 70. életévet betöltött személy
f) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező személy
g) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai
szervezet tagja
h) a múzeum állandó és időszaki kiállításai nemzeti ünnepeken
(március 15., augusztus 20., október 23.)
50%-os kedvezményes belépődíj fizetésére jogosultak :
Az EGT (Európai Gazdasági Térség tagállamai) állampolgárai:
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett
c) felnőtt személy, amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685.
§ b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő),
d) öregségi nyugdíj ellátásában részesülő személy

3. MAGATARTÁSI

SZABÁLYOK:



A látogató köteles a kiállítóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és
a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az
épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.



Amennyiben a program alatt a részt vevő személy/személyek viselkedésükkel vagy
hangoskodásukkal zavarják a többi látogatót, úgy a biztonsági szolgálat munkatársai
felszólíthatják a rendzavarókat az kiállítóhely elhagyására.



Láthatóan alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a kiállítást nem
látogathatja, még érvényes belépőjeggyel sem. Ilyen esetekben az MTVA biztonsági
szolgálatának jogában áll az illető személyt kivezetni az épületből.



Az épületbe állatot (vakvezető kutya kivételével), fegyvert vagy annak látszó tárgyat,
zajkeltő eszközöket, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat,
anyagot, valamint közlekedési eszközt (pl.: kerékpárt, rollert, kismotort, görkorcsolyát,
gördeszkát stb.) behozni tilos!



A kiállítóhely területén élelmiszert, italt fogyasztani és dohányozni szigorúan tilos!



Tilos az épületben vagy a berendezési tárgyakban kárt okozni!



Az MTVA területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. A
ruhatár és az értékmegőrző szekrények használata kötelező (a szekrény használatához
100 Ft-os érme szükséges!), a kiállítóhelyre sem kabátot, sem táskát nem lehet bevinni.



Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató
köteles pontosan betartani az MTVA dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

4. ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10
Telefonszám: 06-1-328-7070
e-mail: kiallitohely@mtva.hu
5. NYITVA

TARTÁS:

Egész évben: keddtől péntekig 9:00-17:00 óráig
szombaton 10:00-18:00 óráig
A Kiállítóhely minden része biztonsági kamerával megfigyelt terület.
Az MTVA területére belépés során, valamint a kamerás megfigyelés során rögzített személyes
adatok kezeléséről a látogatók a bejárati ajtón kihelyezett figyelmeztetésből, valamint a
recepción bárki számára elérhető részletes adatkezelési tájékoztatóból, illetve az MTVA alábbi
címen található adatvédelmi szabályzatából tájékozódhatnak: http://www.mtva.hu/wpcontent/uploads/sites/17/2018/05/29_2018V_24_szamu_vezerigazgatoi_utasitas.pdf.
Fentieken
felül
tájékoztatást kérhetnek az MTVA adatvédelmi tisztviselőjétől az adatvedelem@mtva.hu e-mail
címen, illetve a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. alatti levelezési címen.
A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet
megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben
jogszabálysértést valósít meg, a Házirendet megszegő (vagy a Házirendet megszegő személyért
felelős) személy köteles viselni a felelősséget, őt terhelik az esetleges szankciók.
A tantermi házirendet az 1.sz melléklet tartalmazza.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt látogatóink együttműködését!
Kelt: Budapesten, 2020. ………………………… napján.
A fentieket tudomásul vettem:

_________________________________
kísérő / látogató neve
……………………………

1 sz. melléklet

Tantermi rend
1. A teremre vonatkozó szabályok:









A teremben a tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat.
A teremben tilos enni, inni és maszatos kézzel a táblagéphez nyúlni. A táblagépeket
használat után és előtt a mellékelt tisztítókendőkkel áttöröljük.
Az elektromos hálózatba más eszközöket csatlakoztatni nem lehet.
A táskákat, kabátokat a kiállítóhely előterében, vagy a tanteremben található
fogasokon kell elhelyezni.
A tanulók a tanterembe csak az oktatáshoz szükséges felszerelést hozhatják
magukkal. Az órákon az oktatást zavaró tárgyak (pl. mobiltelefon) használata nem
megengedett.
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után rendet hagyjon.

2. A táblagépekre vonatkozó szabályok:







Mindenki felelős az általa használt eszközök épségéért, ha bármi rendellenességet
tapasztal, köteles jelenteni a tanárnak.
Minden óra elején ellenőrizzük a táblagép, a toll, a dokkoló és a billentyűzet meglétét
és az óra végén a tollat tegyük vissza a helyére. Bármilyen hiány esetén értesítsük a
tanárt.
A táblagépeket tilos kivenni a tokokból.
A gépekre programokat, alkalmazásokat telepíteni vagy a programokat törölni tilos,
az alapbeállításokat meg kell tartani.

3. Adatvédelmi szabályok:
 Külső adathordozót, telefont a táblagéppel szinkronizálni nem lehet.
 A táblagépekre lementett képek, segédanyagok, csak a pedagógus által tanórán kért
feladatok lehetnek. Ha videó készül, azt az óra végén a felhőbe fel kell tölteni, és a
gép galériájából le kell törölni, hogy más se élhessen vissza a fotókkal, videókkal.
 Senkiről nem lehet feltölteni sem videót sem fotót nyílt közösségi oldalakra, ami a
tanórán készült.

