
Kedves Látogatóink! 

Örömmel adjuk hírül, hogy a Göcseji Falumúzeum 2020. május 30-án újra megnyitja kapuit! 

A korábban megszokott, nyári nyitvatartási rend szerint keddtől-vasárnapig, 10.00 – 18.00 

óráig várjuk Önöket! (Az utolsó jegy kiadása: 17.30 órakor) 

Ettől az évtől kezdődően lehetőség lesz bankkártyás fizetésre, illetve „Egerszeg Kártya” 

elfogadó hellyé is váltunk. 

2020. május 30-tól érvényes jegyáraink: 

Belépőjegy típusok 2020. évi árak Egerszeg kártyás árak 

Felnőtt 1000 Ft/fő 800 Ft/fő 

Diák, nyugdíjas 500 Ft/fő 400 Ft/fő 

Csoportos (min. 8 fő) 800 Ft/fő 640 Ft/fő 

Családi (min. 2 gyerek) 2000 Ft/család 1600 Ft/család 
 

Fotójegy: 1000 Ft/fő 
Tárlatvezetés: 6000 Ft/fő 
Esküvői fotójegy: 6000 Ft/alkalom 
 
 
Felhívjuk figyelmüket, és kérjük megértésüket annak kapcsán, hogy a járványügyi 
veszélyhelyzet miatt – az Önök és munkatársaink egészségének megóvása érdekében – 
óvintézkedéseket szükséges tennünk. 
 
Ezek alapján a Göcseji Falumúzeum átmeneti látogatási rendje a következő: 
 
Érkezés 

1. Egyelőre csak egyéni látogatókat fogadhatunk, 7 főnél nagyobb csoportok az 
intézményt nem látogathatják. 

2. A parkolóba busszal – 7 főnél több utassal – behajtani tilos. 
3. A parkolóban – lehetőség szerint – tartsanak egy autónyi távolságot a 

gépjárművek között. 
4. A falumúzeum előtt, az érkezéskor jobbra eső füves területen is szabad parkolni, 

a parkolás ingyenes. 
 

Belépés 
1. A fogadóépület elött, várakozás közben kérjük tartsák meg a kijelölt védő 

távolságot. 
2. A fogadóépületbe csak maszkban, vagy az arc alsó részét takaró kendővel szabad 

belépni. 
3. Kérjük, hogy belépés előtt legalább a kilincset megfogó látogató használja a 

kihelyezett kézfertőtlenítőt. 
4. A fogadóépületbe a jegyvásárlás idejére egyszerre csak az adott családból vagy az 

együtt érkező, legfeljebb hét fős társaságból a jegyet vásárló személy léphet be. 
A társaság többi tagja csak a jegyváltást követően léphet be. 



5. A soron következő látogató csak akkor válthat jegyet, ha az előzők elhagyták a 
fogadóépületet. 

6. A jegy megvásárlása során kérjük, hogy a pénztártól tartsák be a kijelölt 
védőtávolságot, közelebb csak a fizetéskor lépjenek. 

7. Kiadványok – a kiállításvezető kivételével – jelenleg csak online vásárolhatók. 
8. Kérjük, hogy a bejáratnál lévő mosdókat lehetőség szerint csak érkezéskor 

vegyék igénybe, miután az átmeneti látogatói rend miatt a kijárás a fogadóépület 
melletti kapun át történik.  

9. A mosdók használatakor a higiéniai szabályokat fokozottan be kell tartani. A WC-
k használata előtt kérjük az ülő részen a kihelyezett fertőtlenítő szer használatát. 

 
Kiállítási terület 

1. Szabadtéren az arc eltakarása nem kötelező, de az Önök és munkatársaink 
egészségének megóvása érdekében javasolt. 

2. Az 1.5 m-es védőtávolság megtartása – a családok kivételével – kötelező. 
Elmulasztása esetén munkatársaink felhívják rá a figyelmet. 

3. Kérjük a kijelölt látogatói útvonalon közlekedjenek. 
4. Az állatok etetése tilos, tőlük a kijelölt védőtávolságot meg kell tartani. 
5. Távozáskor a fogadóépület melletti kapun lehet a skanzent elhagyni. 

 
Szatócsbolt 

1. A vásárlás ideje alatt kötelező az arcot eltakarni, az 1.5 m-es védőtávolságot 
megtartani.  

2. A vásárlás egészségbiztonsági rendjéről az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni. 
3. A bolt mellett elhelyezett szetteken csak a vásárolt kávé üdítő stb. fogyasztható el. 

 
Természetesen folyamatosan figyeljük a vírus helyzet alakulását, és amennyiben lehetővé 
válik, enyhítjük a korlátozó intézkedéseket. 
 
Vigyázzunk együtt egymásra! 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


