
 

 
 
 

Kedves Látogatóink! 
 
Örömmel üdvözöljük Önöket újra a Műcsarnokban! 
Szeretnénk tájékoztatni Önöket a Műcsarnok látogatásának aktuális feltételeiről. 
 
A vonatkozó 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a 194/2021. (IV.26) Korm.rendelet értelmében a Műcsarnok 
kiállításait és programjait jelenleg csak a COVID-19 ellen védett személyek (védettségi igazolvánnyal) és a 
kíséretükben érkező 18. életévüket még be nem töltött, kiskorú személyek látogathatják. 

A rendelet kötelez bennünket ennek ellenőrzésére, ezért sajnos nem áll módunkban beengedni azokat, akik 
nem tudják felmutatni a magyar hatóság által kiállított védettségi igazolványukat. A középiskolás korúaknak 
védettségi igazolvány nélkül az életkorukat kell igazolniuk, és csak védett felnőtt felügyeletében léphetnek be. 
Az elővételben online megvásárolt belépőjegy bemutatása önmagában így nem garantálja a belépést. 

Köszönjük megértésüket! 

 

KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLENÜL HOZZÁK MAGUKKAL VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYUKAT ÉS 
SZEMÉLYAZONOSSÁGOT IGAZOLÓ FÉNYKÉPES OKMÁNYUKAT. 

Ajánljuk és köszönjük, ha egymásra ügyelve továbbra is MASZKOT VISELNEK a zárt térre való tekintettel, és 
más látogatóktól legalább 1,5 méteres távolságot tartanak.  

Kérjük, hogy kiállításainkon és programjainkon csak egészséges látogatók vegyenek részt. Az épületbe történő 
belépéskor kérjük, hogy használják a kihelyezett KÉZFERTŐTLENTŐKET. 

Készpénzes fizetés helyett ajánljuk, hogy bankkártyás fizetést használjon, vagy vásárolja meg jegyét online. 

A kiállítóterek látogatóinak és a programok résztvevőinek száma korlátozott, köszönjük a megértést! 

Az ARTBOX, Műcsarnok shop újra nyitva tart a látogathatók részére, mely szintén csak védettségi 
igazolvánnyal, a fentiekben leírt részletek alapján látogatható. Az üzletben egyszerre 1 fő tartózkodhat. 

A Kávézó a teraszon nyitva tart és védettségi igazolvány nélkül igénybe vehető. 

Jelenleg az alábbi kiállításaink látogathatók: 

• A fény képei | II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon 2021 

• Kik vagyunk | Fotográfiák képzőművészekről 

• Hét év – 150 kiállítás | 125 éves a Műcsarnok 

• FOTÓIKONOK - Archívumból történelem | Howard Greenberg Gallery, New York 

• Dorogi János | Ars Naturae 

• Képekben gondolkodnak | Filmesek fotói 
 

Nyitvatartás 2021. május 4. napjától: 

hétfő: zárva  

kedd–vasárnap: nyitva 10:00–18:00, csütörtök: nyitva 12:00-20:00 

pénztárzárás és utolsó belépés kedd–vasárnap: 17:30, csütörtök: 19:30 

a kiállítások zárása kedd–vasárnap: 17:45-től, csütörtök: 19:45-től 

 

Korábbi jegyek felhasználhatósága: 
A 2020. november 11. és 2021. május 4. között lejárt éves belépők érvényességét 2021. október 31-
ig meghosszabbítjuk. 


