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A múzeumot érvényes – a pénztárban vagy az interneten megvásárolt – belépőjeggyel lehet 
látogatni. A belépőjeggyel kapcsolatos bármiféle reklamációval forduljon a MAZSIHISZ Turisztikai 
Igazgatóságához. 
 
A múzeum a zsidó ünnepek és rendezvények alkalmával nem látogatható. A nyitvatartásról a 
múzeum a nyitóoldalon vagy a közösségi média felületeinken honlapján tájékozódhat.  
 
A főbejáratnál biztonsági ellenőrző rendszer működik. Kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a 
biztonsági őrök munkáját. 
 
A múzeumban nem működik ruhatár, ezért kérjük, hogy nagyobb csomagokat, bőröndöket ne 
hozzon magával. Kérjük, hogy az esernyőket a bejáratnál az erre rendszeresített tárolókban 
helyezzék el. 
 
A múzemot mindenki saját felelősségére látogathatja.  
 
14 évnél fiatalabb gyermek szülő, vagy nagykorú kísérő felügyeletével látogathatja a múzeumot. 
Személyi- és műtárgybiztonsági okokból két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, 
vagy a testre elöl rögzített hordozóban lehet a múzeumba hozni. A babakocsit csak tolni szabad, 
kézben összecsukott állapotban nem szállítható. A kisgyermek nyakban és háton való hordozása 
biztonsági okokból nem engedélyezett.  
 
A szülő, nagykorú kísérő felel azért, hogy a gyermek a műtárgyak épségét megóvja, és a 
kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja. 
 
A múzeum emeletei között lift segíti a közlekedést. A múzeum kiállítóterei mozgássérültek számára 
akadálymentesen elérhetők. Amennyiben a közlekedésben segítségre lenne szüksége, keresse 
kollégáinkat! A kizárólag mozgássérültek számára kialakított WC a múzeum első emeletén 
található. 
 
A múzeumban ingyenesen elérhető Wifihálózathoz csatlakozhat. A hálózat neve: Museum 
Amennyiben a kiállítás megtekintéséhez audioguide-ot kíván igénybe venni, kérjük, töltse le 
készülékére a múzeum ingyenes mobiltelefonos alkalmazását, a Milev-et a Google Play vagy Apple 
Store áruházakból.  Amennyiben a letöltés nehézségbe ütközik, kérje kollégáink segítségét! 
 
Ha a kiállítással, vagy a kiállított tárgyakkal kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérje 
kollégáink segítségét! A múzeumban angol, német, francia és héber nyelvű személyes tárlatvezetést 
is igénybe vehet. 
 
A múzeumban fénykép, videofilm csak személyes használatra készíthető. Személyes Facebook, 
Twitter, Instagram vagy Tripadvisor oldalakon a képek, videók megoszthatók, a megosztásokat, 
kérjük, a #jewishmuseumbudapest jellel jelöljék. 
A fényképek, illetve a kép- és hangfelvételek személyes használaton kívüli többszörözése, 
terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése, vagy bármely más kereskedelmi célból történő 
felhasználása csak a múzeum előzetes hozzájárulásával történhet. 
A múzeum területén vaku, állvány és selfie-stick használata nem engedélyezett. 
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A múzeumban és az azokhoz kapcsolódó területeken enni, inni, dohányozni tilos. Étel és ital 
fogyasztása csak a büfé területén megengedett. 
 
A múzeum az elveszett értéktárgyakért felelősséget nem vállal. Talált vagy elveszett értéktárgyak 
esetében a Biztonsági Szolgálatot kérjük értesíteni. 
Kérjük, a kiállító termeket zárás előtt legkésőbb tíz perccel elhagyni szíveskedjenek. 
 
A szabályzat a látogatókra nézve kötelező érvényű. Megszegéséből fakadó károkért a szabályzatot 
megszegő vagy az azért felelős személy felel. 
A szabályzat betartásához kérjük látogatóink szíves együttműködését! 
 
Köszönettel: 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 


