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PETŐFI IRODALMI MÚZEUM MESEMÚZEUM 

HÁZIREND 
 

 

Kedves látogatók, szülők és gyerekek! 

 

I. Általános rendelkezések  

A Petőfi Irodalmi Múzeum Mesemúzeum (1013 Budapest, Döbrentei utca 15., 

„Mesemúzeum”) házirendje azt a célt szolgálja, hogy minden gyermek és kísérője a 

Mesemúzeumban töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse.  

A látogató a belépőjegy megváltásával, valamint a Mesemúzeumban megrendezésre kerülő 

születésnapi vagy egyéb rendezvényen való részvétellel minden külön cselekmény nélkül 

tudomásul veszi a jelen Házirend valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállal annak 

maradéktalan betartására. 

Elsősegélydoboz a recepción található. 

 

 

II. Látogatási szabályok 

 

→ A Mesemúzeumba a gyermekek 16 éves kor alatt kizárólag szülői felügyelettel vagy 

olyan felnőtt kíséretében léphetnek be, aki a gyermek felügyeletére a törvényes 

képviselő felhatalmazása, vagy jogszabály, vagy egyéb jogviszony folytán jogosultak. 

(a továbbiakban együtt: Kísérő személy) 

→ A Kísérő személy felelősséget vállal, hogy ő, valamint a felügyeletére bízott gyermek 

egészséges, fertőző betegsége nincsen.  

→ Kérjük, belépés előtt győződjenek meg arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe 

vitelének nincs akadálya! 

→ A Mesemúzeumba a látogatók belépőjegyek megváltásával vagy érvényes születésnapi 

foglalással léphetnek be, amelyet a mindenkori árlista alapján fizetnek meg.  

→ A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít és másra át nem ruházható 

 

 

III. A kiállító tér használati szabályai 

 

→ A Mesemúzeum tereit, a játékokat, berendezéseket, tárgyakat mindenki csak saját 

felelősségére használhatja!  

→ A Mesemúzeum tereit, a játékokat, berendezéseket, tárgyakat mindenki saját kora és 

fizikai-egészségi állapota figyelembevételével használhatja!  
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→ A Mesemúzeum tereit, a játékokat, berendezéseket, tárgyakat mindenki csak 

rendeltetésszerűen használhatja!  

→ A kiállítótérben található installációkra, (erdő, várfal stb.)  - a galéria kivételével - 

felmászni balesetveszélyes és szigorúan tilos! 

→ A galériáról leugrani, azon visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos!  

→ A jelmezeket használat után vissza kell akasztani a helyükre! 

→ Az elektronikai eszközöket csak rendeltetésszerűen használhatják! Ki és-, 

bekapcsolásukat csak a Mesemúzeum munkatársai végezhetik. Amennyiben 

meghibásodást észlelnek kérjük, azonnal jelezzék.  

→ A Mesemúzeumban a tisztaság és rend megtartása közös érdekünk és feladatunk. 

Kérjük, hogy figyelmeztessék erre a gyermekeket is! Kérjük a zsebkendőket, és egyéb 

szemetet a múzeum területén elhelyezett szeméttárolókba dobni! 

→ A Mesemúzeum kiállítóterébe ételt, italt bevinni tilos!  

 

 

IV. Behozható tárgyak 

 

→ A kiállítótérbe csak kisméretű kézitáska vihető be.  

→ Bárminemű más méretű táskát, csomagot, játékot a bejárat melletti fogason vagy a 

pénztárban kell hagyni. 

→ Őrzés nélkül hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni.  

→ Babakocsit, lábbal hajtós kis motort, biciklit csak az udvarra lehet betolni, a 

kiállítótérbe bevinni nem lehet. 

 

 

V.   Felelősségi szabályok 

 

→ Kizárólag a Kísérő személy felel azért, hogy a vele érkező gyermek a Házirendet 

betartja, a játékeszközöket a Házirendben foglalt szabályok betartása mellett és saját 

életkori sajátosságaira figyelemmel használja.  

→ A Mesemúzeum nem vállal felelősséget a látogatók magatartásáért. 

→ A Mesemúzeum felelőssége csak akkor állhat fent, ha általa felismerhető módon a 

játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapot előírásainak. 

→ A Kisérő személy köteles teljes mértékben helytállni minden, a saját, valamint a 

kíséretében érkező kiskorú gyermek(ek) felróható magatartásával vagy mulasztásával 

összefüggésben az Mesemúzeum programjainak igénybevétele, eszközeinek, 

berendezési tárgyainak használata során a Mesemúzeumnak vagy harmadik 

személynek okozott kárért.  

→ A keletkezett kárt és hiányt köteles annak okozója megtéríteni. Ennek mértéke a 

sérülést szenvedett tárgy piaci értéke.  

→ Szándékos rongálás vagy eltulajdonítás rendőrségi feljelentést von maga után. 
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VI. Fotók, videók készítése 

Minden látogató a Mesemúzeumba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Mesemúzeumban 

készült csoportos fotókat vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, a 

múzeum promóciós célra felhasználhatja, utólagos anyagi követelések kizárásával és előzetes 

felkérések nélkül is. A Mesemúzeum által készített bármely fotó, videó a Mesemúzeum 

tulajdonát képezi, azok felhasználása, megjelentetése a Mesemúzeum kizárólagos joga.  

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat a honlapunkon; https://mesemuzeum.hu megtalálják.  

 

VII.   A születésnapi programra vonatkozó speciális rendelkezések 

  

→ A Mesemúzeumban lehetőség van születésnapi rendezvény szolgáltatás 

igénybevételére. 

→ A Mesemúzeum teret és játékmestert biztosít két órára a születésnap megtartásához. A 

szolgáltatásba nem tartozik bele a gyermekek felügyelete.  

→ A születésnapi program alatt a Mesemúzeum csak az ünnepelté és a meghívott barátaié.  

→ A születésnapon maximum 15 fő, illetve 20 fő vehet részt. 

→ A programon a hely adottságaiból adódóan csak a gyermekek és az ünnepelt gyermek 

szülei vagy a felette felügyeleti joggal rendelkező felnőtt/felnőttek vehetnek részt. Ők 

kötelesek a meghívott, jelenlévő gyermekek felügyeletére. 

→ Születésnapi program esetén a Kisérő személy által biztosított tortát, enni és innivalót 

a múzeumi játékmester által kijelölt helyiségbe lehet bevinni. A behozott ételért, italért 

a Mesemúzeum a felelősségét kizárja. 

→ A születésnapi program aktuális egyéb tudnivalói a honlapon megtalálhatóak: 

https://mesemuzeum.hu/hu/szulinapi-programok 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

A Házirend megtalálható a Mesemúzeum honlapján; https://mesemuzeum.hu, valamint 

múzeum pénztáránál is kihelyezésre kerül.  

 

A Mesemúzeum bármikor jogosult a Házirend megváltoztatására, a módosításokat azonnal 

közzéteszi.  

 

Bármilyen problémát észlelnek, tapasztalnak, vagy ha bármilyen észrevételük van, 

kérjük, hogy azonnal jelezzék a Mesemúzeum dolgozóinak. 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

 

 

Budapest, 2022. március 28.                                            Petőfi Irodalmi Múzeum 


