Iparművészeti Múzeum – Ráth György-villa
Házirend
és
látogatási szabályok
Tisztelt Látogató! Köszöntjük a Ráth György-villában!
Tájékoztatjuk, hogy Ön a múzeumba történő belépésével a házirendben foglalt
szabályokat elfogadja. A múzeum épülete állami tulajdonba tartozó
műemlékvédelmi épület, kérjük, óvjuk együtt értékeinket!
A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi
szabályokat:
A Ráth György-villa (1068 Budapest, Városligeti fasor 12.) épülete keddtől
vasárnapig 10:00–18:00 óra között tart nyitva. Hétfőn a múzeum zárva tart. Ettől
eltérő rendkívüli nyitvatartásunkról hivatalos honlapunkon, a www.imm.hu
honlapon adunk tájékoztatást.
A muzeális kiállítóhelyet és az aktuális kiállításokat érvényes – a pénztárban vagy
a múzeum online jegyárusító oldalán megvásárolt – belépőjeggyel lehet látogatni.
Ez alól kivételt képeznek a zártkörű rendezvények. Kedvezményes belépőjegy
vásárlásához kérjük, az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál, és a
pénztárnál mutassa fel!
Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig, hogy a kiállítást el tudja hagyni!
A múzeum műemlék jellege miatt nem akadálymentesített.

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL: Az intézmény örömmel fogadja kiskorú
látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból az alábbi szabályok betartása
elengedhetetlen: 2 évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag a szülő kezében tartva vagy általa
vezetve, illetve a szülőn elölről a testre rögzített babahordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni.
Babakocsit a kiállító terekbe bevinni tilos! Babakocsival érkező vendégeink a kiállítótérnek
nem minősülő helyiségeket (pénztár előtér, udvar) használhatják babakocsi tárolására,
azonban a múzeum az ott hagyott értékekért felelősséget nem vállal. Bármilyen korú
kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.
A 14 éves kor alatti gyerekek csak szülői vagy nevelői felügyelettel látogathatják a
múzeumot.
Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy hiányos öltözetű
(alsó- és/vagy felsőöltözet hiánya) személy a múzeumot nem látogathatja – még érvényes
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belépőjeggyel sem. Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre
cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek
pótlására nincs lehetőség.
A múzeum kertjét, kiállítótermeit, az aktuális kiállításokat, illetőleg a
rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
A múzeum területére a látogatóknak tilos behajtani személy- és tehergépjárművel,
motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt,
közlekedésre alkalmas eszközzel. Kerékpárral érkező látogatók a múzeum
udvarán elhelyezett kerékpártárolót térítésmentesen vehetik igénybe, az ott
hagyott értékekért azonban felelősséget nem vállalunk.
Állatot (vakvezető kutya kivételével), növényt, fegyvert vagy annak látszó
tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, anyagot
tilos behozni a múzeum területére. Rollert, görkorcsolyát, gördeszkát stb. abban
az esetben lehet behozni, ha az a ruhatárban elhelyezhető.
Tilos bevinni a kiállítótermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, amely a
többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat. Ételt és italt
fogyasztani a múzeum területén és a kiállítótermekben szigorúan tilos! A
kiállítótérben tilos az ablakpárkányra felülni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől
eltérően használni.
A látogató köteles a Ráth György-villa helyiségeit és kertjét rendeltetésüknek
megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az
előírásoknak megfelelően kezelni az épületben és a kertben található eszközöket,
berendezéseket és magát az épületet, valamint a kertet is.
A múzeum egész területén tilos hangoskodni, a többi látogató műélvezetét
zavarni és egyéb nem múzeumba illő tevékenységet folytatni. A mobiltelefonokat
kérjük lehalkítani. A műtárgyakat legfeljebb 30 centiméterre szabad
megközelíteni.
A Ráth György-villa egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni kizárólag az
erre a célra kijelölt helyen lehet.
A Ráth György-villa egész területén videokamerás megfigyelő, rögzítő rendszer működik, a
képfelvételeket
a
múzeumban
kifüggesztett
és
a
múzeum
honlapján
http://www.imm.hu/files/inlineattachments/kozerdeku/IMM_Adatkezelesi_tajekoztato_2018_
0523.pdf elérési útvonalon megismerhető Adatvédelmi tájékoztatónkban és a
jogszabályokban meghatározott ideig tároljuk.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató
köteles pontosan betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési
tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
A múzeum területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

2

A múzeum dolgozóinak (teremőr, vagyonőr, muzeológus) intézkedései a
látogatókra kötelező érvényűek.
Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi
épségének, valamint a múzeum és mások vagyonának, illetve a múzeum
épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének
elkerülése érdekében.
RUHATÁR
A ruhatár használata a látogatók részére díjtalan és kötelező. A ruhatárban
hagyott értékekért a múzeum felelőséget nem vállal.
Kötelező a ruhatárban hagyni a csomagokat, bármilyen méretű hátizsákot és háti
táskát, esernyőt és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.
Karon átvetett vagy felöltött, de nedves kabátban, illetve télikabátban a kiállítások
műtárgyvédelmi okokból nem látogathatók.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS
A muzeális intézményben fénykép készítése kizárólag magáncélú felhasználás
esetén, vaku és állvány, valamint selfiebot használata nélkül engedélyezett. A
múzeumban készített fényképek magáncélú személyes használattól eltérő
felhasználása (pl. publikálás), valamint kereskedelmi forgalomba hozatala nem
megengedett. A Ráth György-villa egész területén, illetve kiállítótermeiben
videó- és hangfelvétel nem készülhet. (Az esküvői fotózás külön díj ellenében,
előre egyeztetett módon és időben vehető igénybe.) A fotózást a látogatóknak a
szabályok betartása mellett is úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását
ne zavarják!
ZÁRÁSI REND
Kérjük, hogy a múzeum épületének zárása előtt 10 perccel hagyják el a
kiállítótermeket, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett
értékek átvételére.
Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy
véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend
megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő
személyért felelős) személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben
jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért
felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi
szankciók.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük Tisztelt Látogatóink szíves segítségét.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Budapest, 2018. szeptember 13.
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