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HÁZIREND 

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás 

 

Küldetésnyilatkozat 

A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás gróf Festetics György által klasszicista 

stílusban épített egykori beálló vendégfogadó és mészárszékben működik.  

Alapvető feladatunknak tartjuk a gyűjteményeinkben található változatos műtárgyi állomány 

megőrzését és bemutatását, kiemelt hangsúlyt fektetve az ismeretátadásra. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Petőfi Sándor szellemi örökségének védelme, kultusza 

ápolása, a muzeológiai, műtárgyvédelmi és közművelődési munkánkon keresztül is 

megvalósuljon.  

Meggyőződésünk, hogy kiállításuk a tanulás, az ismeretátadás és a szabadidő hasznos 

eltöltésének is kiváló színtere. 

Fontosnak érezzük, hogy a hozzánk látogatók helytörténeti ismereteiket is bővíteni tudják. 

Munkánk során nemcsak megyei és országos társintézményekkel tartunk fenn szoros 

kapcsolatot, hanem a kulturális terület egyéb képviselőivel, illetve az idegenforgalmi ágazattal 

is. Felelősséget érzünk az épített örökség védelme és gondozása iránt, bízunk benne, hogy 

látogatóinkban is ez a kép alakul ki rólunk.  

 

A házirend, mint jogi norma 

A házirend, mint intézményi belső normatív rendelkezés, szabályozza az Emlékkiállítás 

működésének területeit. A házirend nyilvános, minden érintett megismerheti, a 

házirendben előírtak betartása mindenki számára kötelező. 

 

Jogszabályi háttér 

• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről 

• 2/2010.(I.14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről  

• 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás és a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi 

szabályairól 

• 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
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területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére 

• 11/2002.(IV.13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai 

munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről 

• 194/2000.(XI.24) Kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről  

 

A házirend általános rendelkezései és hatálya  

A házirend állapítja meg a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás működésével 

kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani a muzeális gyűjtemény működését, illetve 

Szalkszentmárton múltjával kapcsolatos tárgyi gyűjtemény bemutatását, közösségi 

programok megszervezését. 

 

A házirend hatálya 

A házirendben megfogalmazott szabályok az intézményben történő jogszerű belépéstől 

annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre szólnak.  

• Személyi hatálya 

A házirend előírásait be kell tartania minden Emlékkiállításra látogatónak és ott 

tartózkodónak. 

• Területi hatálya 

A házirend területi hatálya kiterjed a kiállítás épületeinek, udvarának és kertjének 

területére. 

• Időbeli hatálya 

A házirendben foglalt szabályokat a fenntartó jóváhagyásától kezdve a házirend következő 

módosításáig kell alkalmazni. 

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. Ismertetni kell 

az intézmény házirendjét a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival, a 

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusaival, a Szalkszentmárton 

Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjével és 

munkatársaival, a Művelődési Ház munkatársaival, az Emlékkiállításra látogató csoportok 
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vezetőivel, családi, céges vagy baráti rendezvények helyszínen történő tartása estén a 

bérleti díjat fizetővel. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

• az Emlékkiállítás Irodájában 

• Szalkszentmárton Község Jegyzőjénél 

• a www.szalkszentmarton.hu honlapon 

 

Az Emlékkiállítás fontosabb adatai: 

Az Emlékkiállítás neve, címe és telefonszáma, webhelye: 

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás  

6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14. 

Telefon: 06-76-358-289     

webhely: www.petofiszalkon.hu 

 

Az Emlékkiállítás fenntartó és irányító szervének neve, címe:  

Szalkszentmárton Község Önkormányzata  

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. 

Telefon: 76/850-550 

Az Emlékkiállítás működési engedélyének kiadása: NKÖM 2014. május 14. 

Működési engedély nyilvántartási száma: MK/6550/2014. 

Kormányzati funkció: 082061 

 

Az Emlékkiállítás dolgozóinak neve, jogviszonya és munkaköre 

Mészáros Szilvia Közművelődési Szakember, határozatlan idejű közalkalmazotti 

kinevezés alapján, a munkaköri leírásában részletesen meghatározott feladatokat látja el.  

Erdősné Lovas Eszter teremőr, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés alapján, a 

munkaköri leírásában részletesen meghatározott feladatokat látja el.  

Az Emlékkiállítás dolgozói a Közművelődési Szakember szakmai irányításával, és az általa 

kidolgozott éves munkaterv alapján végzik munkájukat. Az éves munkatervet 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete fogadja el. 

http://www.szalkszentmarton.hu/
http://www.petofiszalkon.hu/
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Távollét esetén a munkaköri leírásban rögzítettek alapján történik a helyettesítés.  A 

kiállítás dolgozóitól a fenntartó részéről elvárás, hogy igyekezzenek a közösségi életben is 

szerepet vállalni, a kiállításhoz kapcsolódó programok szervezésével. Az adott 

informatikai eszközök felhasználásával, ismeretterjesztő információk megosztásával, 

hozzáértő tájékoztatással a látogatottság növelését ösztönözzék. 

 

Az Emlékkiállítás működési rendje 

Az Emlékkiállítás területe nyitva tartási időn túl előzetes bejelentés alapján látogatható. 

Látogatási szándékot a tárlatvezetőnél kell jelezni. Váratlan látogatás esetén az 1. sz. 

mellékletben felsorolt személyek valamelyikéhez lehet fordulni. A kiállítás egész évben 

nyitva tart, keddtől-szombatig 8-16 óráig. 

Az Emlékkiállítás helyi lakosok számára rendes nyitvatartási időben ingyenesen 

látogatható. Ebben az esetben lakcímkártya felmutatását követően van lehetőség a 

belépésre. Nem helyi lakosok belépődíj váltását követően látogathatják a kiállítást. A 

belépődíjak és a bérleti díjak összegét a 2. melléklet tartalmazza.  

Kedvezményes belépőjegy váltása csak a kedvezményre feljogosító 

dokumentum/igazolvány felmutatását követően lehetséges.  

Fényképezni és videózni kizárólag a pénztárban váltott fotó illetve videó jegy birtokában van 

lehetőség. Fotójegyet, illetve videó jegyet kell váltani az ingyenesen látogatók és 

kedvezményes belépőjegyet váltóknak is, amennyiben felvételt szeretnének készíteni.  

A belépőjegyek váltása készpénzben történik a kiállítás Irodájában. Az Irodában az ott 

dolgozókon kívül - az itt elhelyezett tárgyak védelme érdekében -, maximum két fő 

tartózkodhat ügyintézés céljából. Ez vonatkozik a szervezett programokon részt vevő 

vendégekre is. Várakozni az udvar padjain van lehetőség.  

Az Emlékkiállítás területén az 1. mellékletben szereplő személyek nélkül látogatók, vagy 

szervezett eseményen részt vevők nem tartózkodhatnak.  

A belépődíjakból, illetve bérleti díjakból befolyt összeggel a fenntartó felé adott hónapot 

követő ötödik munkanapig kell elszámolni. A beszedett összeget a Szalkszentmártoni 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjánál kell befizetni. A befizetéssel egy időben az 

adott hónapot követő ötödik munkanapig kell a fenntartóhoz eljuttatni a pénzügyi 

elszámolást is. Az elszámolási időpontokat a pénzügyes kollegákkal előre szükséges 

egyeztetni. Az elszámolás pontosságáért és a kijelölt határidő betartásáért Erdősné Lovas 

Eszter a felelős. 
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Az Emlékkiállítás kulcsainak, riasztó berendezésének kezelése  

Az Emlékkiállítás helyiségeihez kulcsokkal, valamint riasztó kóddal rendelkeznek az 1. 

mellékletben felsorolt személyek. A kulcsok átvételét, illetve a személyes riasztó kód 

létrehozását az érintettek aláírásukkal elismerik, mely szintén a házirend mellékletét 

képezi. 

A kulccsal és személyes riasztó kóddal rendelkezők a használatukban lévő kulcsokat és 

riasztó kódot kötelesek bizalmasan kezelni, annak illetéktelen kezekbe való kerülését 

megakadályozni. A dolgozók kötelesek jelezni a fenntartónak - ha tudomásukra jut -, hogy 

a bizalmas információt arra jogosulatlanok megismerték.  

 

A helyiségek berendezéseinek használati rendje, a kiállításon való 

tartózkodásra vonatkozó szabályok 

A kiállítás teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó személy köteles:  

• a közösségi tulajdont védeni; 

• a berendezéseket rendeltetésszerűen használni; 

• a kiállítás rendjét és tisztaságát megőrizni;  

• az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni;  

• a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni különösen a kemencével, illetve a 

teakonyhával kapcsolatosan; 

• a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

A kiállítás helyiségeinek, eszközeinek, a helytörténeti gyűjtemény darabjainak 

egyéni vagy csoportos használata 

A látogatók igényei alapján lehetőség van arra, hogy a kiállítás helyiségeit, illetve 

eszközeit, (pl.: Ivó helyiség, kemence, székek, padok, asztalok stb.) a látogatók megfelelő 

felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan - használják. Csoportos használat 

legfőképpen a múzeum területén tartandó családi, céges, baráti rendezvényeket foglalja 

magába. Az ilyen esetekben a múzeum részéről egy dolgozónak a rendezvény teljes ideje 

alatt jelen kell lennie, hogy segítse, felügyelje a rendezvény zavartalan lebonyolítását. A 

bérleleti díjat fizetőknek gondoskodni kell arról, hogy a rendezvényt követően a rendes 

takarítási feladaton kívül az ott dolgozóknak további teendője ne legyen. Ha az átvett 

állapot helyreállításához a rendes takarításon felül további takarításra van szükség a bérleti 

díjat fizetőnek mind a takarításról, mind az ahhoz szükséges tisztítószerről gondoskodnia 
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kell. A helyszínt elhagyni az eredeti állapot visszaállítását követően lehet.  A bérléssel 

kapcsolatos egyéni kérések, rendhagyó helyzetek elbírálása a szakmai vezető feladata. 

A kiállítás területén az értékmegőrzés miatt fontos a mindent a szemnek, semmit a kéznek 

közmondás szem előtt tartása. Tárgyakat megfogni, leülni, csak kevés helyiségben 

megengedett. Erről a kiállítás dolgozói tájékoztatják a látogatókat. 

A kiállítás mosdójának, vizes blokkjának használata során is követelmény a 

rendeltetésszerű használat és az energiatakarékosság. Alapvetőnek tartjuk a használat utáni 

higiéniai előírások betartását. A kiállítás kertjében található növényzet állapotának 

megóvását szintén fontosnak tartjuk. 

A nem dohányzók védelmére kiadott törvény alapján az épületben tilos a dohányzás, a 

dohányzásra kijelölt hely az épület udvarán található, a törvényi előírások figyelembe 

vételével. A kiállítás helyiségeit, berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a 

helyiségleltár szerint kell megőrizni. A tárgyak használata, az elektronikus berendezések 

üzemeltetése stb. csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.  Az intézményben 

elhelyezett helytörténeti tárgyakat csak engedéllyel lehet kivinni. A berendezés 

változtatását csak a vállalt előírások betartása mellett lehet eszközölni.  

A múzeum tárgyait saját használat céljából Szalkszentmárton Község Jegyzőjének írásbeli 

engedélye alapján lehet kivinni, különösen indokolt esetben (pl. közösségi, iskolai 

rendezvény). A kölcsönkérőnek a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt 

kell aláírnia. A kiviteli engedély csak a jegyző aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell 

tüntetni a kölcsönzési határidőt. 

Vagyonvédelmi okokból az épületben a Szalkszentmárton Község Önkormányzata által 

kijelölt személyeken kívül csak látogatási, valamint a szervezett programokra részvételi 

szándékkal érkezők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre Szalkszentmárton Község 

Önkormányzatától, illetve Szalkszentmárton Község Jegyzőjétől külön engedélyt kaptak.  

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani a programok alatt üresen hagyott helyiségeket.  

A kiállítás teljes területére állatot behozni tilos. Ez alól kivételt képeznek az igazolvánnyal 

rendelkező vakvezető kutyák. 

A kiállításra látogatók ételt és italt nem hozhatnak be. A bérleti díjat fizetők, akik családi 

ünnepeik vagy munkahelyi programjaik vendéglátását szervezetten, megállapodás alapján 

bonyolítják, a kiállítás meghatározott termeibe vihetnek ételt és italt. Erre rendszerint az 

Ivó helyiségben és a kertben kerül sor. 

Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látgatók, 

vendégek kötelesek követni a kiállítás dolgozóinak az utasításait. A dolgozók megismerték 
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a település védelmi tervét, abban feladatokat vállaltak. Az emberi élet veszélyeztetése 

nélkül a kiállítóhely gyűjteményének védelmét kötelesek megvalósítani a polgármester 

utasításának megfelelően. A menekítés során elsőbbrendűséget élveznek a relikviák.  

A kiállítás területére behozott, illetve a helyiségekben átadás-átvétel nélkül elhelyezett 

értéktárgyakért, elhagyott személyes holmikért a kiállítás dolgozói felelősséget nem 

vállalnak. Ez vonatkozik a látogatókra és a szervezett eseményeken résztvevőkre is.  

 

Karbantartás és kártérítés 

A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a fenntartó felé kell jelenteni, aki 

gondoskodik a javíttatásról. 

A látogatók, vendégek kötelesek az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit 

rendeltetésszerűen használni. A házirend megszegőit a kiállítás munkatársai 

figyelmeztetik, súlyos esetben az intézmény elhagyását, illetve hatósági beavatkozást is 

kérhetnek. Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén, a jogszabályokban előírt módon 

és mértékben kártérítést kell fizetni. 

 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A házirendet Szalkszentmárton Község Önkormányzata fogadja el, illetve hagyja jóvá. A 

házirendet Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

/2022.(VIII.31.) számú határozatával fogadta el, mely a jóváhagyást követő napon, azaz 

2022. szeptember 1-jén lép hatályba. A házirendet a hatálybalépést követően, kétévente 

felül kell vizsgálni. 

 

A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

Kijelentem, hogy Szalkszentmárton Község Önkormányzata Petőfi Sándor Emlékkiállítás 

házirendjét mellékleteivel együtt jóváhagyom.  

Szalkszentmárton, 2022. augusztus 31. 

 

 

 

 

Gulyásné Horváth Tünde 

 polgármester 
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HATÁLYBALÉPÉS 

Szalkszentmárton, 2022. szeptember 1. 

 

 

 

 Halászné dr. Borbély Anett 

 Jegyző  

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

1.  melléklet 

A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás helyiségeinek ajtóihoz kulccsal, 

valamint személyes riasztókóddal rendelkezők névsora 

2.  melléklet 

A belépő díjakat és bérleti díjakat tartalmazó táblázat 

3.  melléklet  

A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás tárgyainak kiviteléről kiadott 

engedélyek nyilvántartása 

4. melléklet 

Megismerési nyilatkozat  

  



10 
 

1. melléklet a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás Házirendjéhez 

 

A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás helyiségeinek ajtóihoz kulccsal, 

valamint személyes riasztókóddal rendelkezők:  

Petőfi Sándor Emlékkiállítás 

helyisége  

Kulccsal rendelkező 

dolgozó 

 

Petőfi szoba Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

Pince Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

Konyha Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

Iroda Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

Mosdó Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

Ivó helyiség Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

Jókai utca felöli kiskapu 

kulcsa 

Erdősné Lovas Eszter 

Kévés Barbara 

Mészáros Szilvia 

 

 

A további kulcsok a kiállítás Irodájában vannak elhelyezve. Ezek a következők: 

1. Mészárszék kulcsa 

2. Tűzvédelmi ajtó kulcsa 

3. Raktár kulcsa 

4. Jégverem kulcsa 

5. A hátsó-bajai- kapu kulcsa 

A riasztó berendezéshez kóddal rendelkező dolgozók: 

1. Erdősné Lovas Eszter 

2. Kévés Barbara 

3. Mészáros Szilvia 
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2. melléklet a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás Házirendjéhez 

a., A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás belépőjegyeinek ártáblázata 

 Bruttó ár Megjegyzés 

Teljes árú 1200 Ft (tárlatvezetéssel) 

1000 Ft (tárlatvezetés nélkül) 

27-61 éves korig,  

helyi lakosoknak ingyenes 

(lakcímkártya)  

Kedvezményezett 600 Ft (tárlatvezetéssel) 

500 Ft (tárlatvezetés nélkül) 

6-26 és 62-69 éves korig, 

öregségi teljes 

nyugellátásban részesült 

személy 

amennyiben legalább két, 18 

év alatti személyt kísér és 

azok közeli hozzátartozója 

(legfeljebb 2fő) 

helyi lakosoknak ingyenes 

(szalkszentmártoni 

lakcímkártyával 

rendelkezők) 

Családi jegy 2.700 Ft (tárlatvezetéssel vagy 

tárlatvezetés nélkül) 

2 felnőtt + 6-18 éves korú 

gyermek(ek) maximum 2 

gyermek, minden további 

gyermek 300,- Ft 

Fotójegy 1000 Ft megjelentetés esetén  

1500 Ft/fotó/megjelenés 

Csoportos teljes árú 

 (10 fő felett) 

1000 Ft/fő Tárlatvezetéssel  

Csoportos 

kedvezményezett (20 fő 

felett) 

450 Ft /fő Specifikus tárlatvezetéssel 

Múzeumi órácska 

(6 éven aluli 

csoportoknak) 

450 Ft/fő Előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés alapján! Az ár 

tartalmaz egy specifikus 

tárlatvezetést 

Múzeumi óra –  Mézes 

pillanatok tematikus 

foglalkozás. A látogatók 

jeles napokhoz 

1000 Ft/fő Min. 2 héttel korábban -

előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés alapján! A szett 

5 db díszíthető figurából 
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kapcsolódó mézeskalács 

figurákat díszítenek. 

(1848-49-es 

szabadságharc, húsvét, 

karácsony) 

áll. A díszített alkotások 

elvihetők. 

A foglalkozást minden 

korosztálynak ajánljuk.  

Múzeumi óra – Huszár 

báb című tematikus 

foglalkozáson a látogatók 

kézfejre húzható papír 

bábot készítenek. 

 

 

600 Ft/fő 

 

 

Min. 1 héttel korábban -

előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés alapján! A 

foglalkozást óvodás és alsó 

tagozatos tanulóknak 

ajánljuk. 

Múzeumi óra –  

Gyertyaláng című 

tematikus foglalkozáson 

lánglelkű költőnk emlékére 

különleges, egyedi 

gyertyákat készítünk. 

 

600-tól – 1000-ig Ft/fő/1 db 

 

Min. 1 héttel korábban -

előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés alapján! 

 Nagy szett – min 8 cm 

magas gyertyából 1 db 

díszíthető. 

A díszített alkotások 

elvihetők. 

A foglalkozást általános 

iskolás tanulóknak és 

felnőtt korosztálynak 

ajánljuk. 

Múzeumi óra –  Huszár 

születik tematikus 

foglalkozás. A legények 

huszár kalapot, a leányok 

pártát készítenek. 

 

600 Ft/fő Min. 1 héttel korábban -

előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés alapján! A 

foglalkozást óvodás és alsó 

tagozatos tanulóknak 

ajánljuk. 
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Múzeumi óra –  

Morzsácskák  tematikus 

foglalkozást  

(20 fő felett) egy csipet 

irodalommal fűszerezzük, 

majd a látogatók 

megismerkednek az 

alföldi parasztkonyha 

eszközkészletével, 

kipróbálják a kenyér 

(kenyérlángos) sütését és 

csigatészta készítését - 

korabeli eszközök 

használatával. A 

foglakozás kóstolóval 

zárul. 

1000,- Ft/fő

 

 

Min. 2 héttel korábban -

előzetes bejelentkezés és 

egyeztetés alapján! 

A foglalkozást általános 

iskolás tanulóknak és 

felnőtt korosztálynak 

ajánljuk. 

Múzeumi óra –  

Reformkori reggelik  

tematikus foglalkozáson 

(9 fő felett) 

a látogatók 

megismerkednek azokkal 

az ételekkel, amelyeket 

Petőfi Sándor is 

fogyaszthatott. A 

foglakozás kóstolóval 

zárul. 

700 Ft/fő 

 

A program 9 fő feletti 

létszámra került 

kidolgozásra, ettől eltérő 

csoport létszám esetén 

előzetes egyeztetés 

szükséges! A foglalkozást 

általános iskolás 

tanulóknak és felnőtt 

korosztálynak ajánljuk. 
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Látogatói kedvezmények: (194/2000.(XI. 24.) Kormányrendelet alapján) 

Díjmentesek: 
- a 6 éven aluli gyerekek; 

- a 70. életévüket betöltött személyek, 

- a fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb 1 fő); 

- a közoktatásban dolgozó pedagógusok, szakképzésben dolgozó oktató 

- a miniszter által kiadott új típusú szakmai belépővel rendelkezők; 

- a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet 

tagjai; 

- Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való 

tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. (március 15., augusztus 20. és 

október 23.); 

- minden hónap első szombatján, aki 26. életévét még nem töltötte be és aki 18 év alatti személyt 

kísér és azok közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő) 

______________ 

50%-os kedvezményes belépődíjra jogosultak: 
1 - 6-26. életévüket betöltött személyek 

  - 62-69. életévüket betöltött személyek 

  - amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) 

bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül 

  - amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér és azok közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő) 
 

A kedvezmények az EGT állampolgáraira vonatkoznak, a kedvezményre jogosító érvényes 

igazolvány felmutatásával. 
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3. melléklet a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás Házirendjéhez 

A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás tárgyainak kiviteléről kiadott 

engedélyek nyilvántartása 

 

sorszám kölcsönvevő neve dátum 
kölcsönzési idő 

lejártának dátuma 

visszavétel dátuma 
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4. melléklet a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás Házirendjéhez 

Megismerési nyilatkozat  

A Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás 2022. szeptember 1-tól hatályos 

Házirendjében foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a 

munkám során köteles vagyok betartatni.  

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 

Borbély Éva múzeumpedagógus   

Erdősné Lovas Eszter  teremőr   

Kévés Barbara takarító   

Mészáros Szilvia  közművelődési 

szakember 

  

  
  

 

 


