Kedvezmények

Információk / térkép

Ingyenesen látogathatják a
múzeumot

Magyar nyelvű kiadvány

6. év alattiak,

Közlekedési Múzeum
Parkolás
A múzeum előtti – nem őrzött - parkoló ingyenesen használható.
Ingyenes kerékpártároló a múzeum előtt található. A kis gyerekkerékpárok, játékmotorok korlátozott számban a ruhatárban helyezhetők el.
Kérjük, hogy csoportos múzeumlátogatásnál ne kismotorral, vagy
gyerekkerékpárral érkezzenek.

Segítséggel élők
A Közlekedési Múzeum kiállításainak 80%-a segítség nélkül megközelíthető kerekesszékkel is. A Galéria (Hajózási kiállítás), valamint
az időszaki kiállítások termei – az épület kialakítása okán – csak
segítséggel közelíthetők meg.

Látogatási szabályok
Fotózni, videózni magán célra csak vaku és állvány nélkül lehet, a
jegyárak tartalmazzák a fotózás lehetőségét is.
Ételt, italt a kiállítótérbe nem lehet bevinni.

A kiállítótérbe csak a 20*30 centiméternél kisebb táska vihető be. Az
ennél nagyobb táskák a ruhatárban ingyenesen elhelyezhetők.

A múzeumban látogatóink rendelkezésére áll értékmegőrző, ahol
zárható szekrényekben (díjtalanul) helyezhetik el értékeiket.
Kutyát, egyéb állatot nem lehet a múzeumba bevinni.

Görkorcsolyával, gördeszkával nem lehet a múzeumot látogatni,
mert balesetveszélyes. A görkorcsolyát és a gördeszkát a csomagmegőrzőben lehet hagyni. Aki görkorcsolyával érkezik a múzeumba, kérjük, gondoskodjon egyéb lábbeliről.

a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személyek,
a fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő,
a miniszter által kiadott
szakmai belépővel rendelkezők,
a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos
hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky
Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület, Magyar Könyvtárosok
Egyesülete, Magyar Levéltárosok
Egyesülete), illetve ICOM igazolvánnyal rendelkezők,
a közoktatásban dolgozó
pedagógusok (az adott évre érvényesített pedagógus igazolványnyal),
a 70. év felettiek,
újságírók (újságíró igazolvánnyal.
A hónap utolsó vasárnapja
díjtalan a 26. év alattiaknak és a
18. év alattiakat kísérő legfeljebb
2 közeli hozzátartozónak.
50%-os kedvezményes jegyet
válthatnak
6-26 év közöttiek,
a 62-70 év közöttiek.
Kedvezményes jegyet válthatnak azon felnőttek (maximum
két fő), akik (közeli hozzátartozóként) legalább két 18 év alatti
gyereket kísérnek.

Gyakran ismételt kérdések

A tartósan beteg gyerekek
részére kiállított MÁK igazolvány
érvényes?
Nem, a MÁK igazolvány csak utazási kedvezményt biztosít, múzeumunk kedvezményes látogatására
nem jogosítja a tulajdonosát.
Nyugdíjasokra milyen kedvezmény érvényes?
A 62 év feletti személyek válthatnak – függetlenül attól, hogy nyugdíjasok, vagy aktív dolgozók –
kedvezményes jegyet.
Kell-e diákigazolvány a
kedvezményhez?
A 26 év alattiak – függetlenül attól,
hogy tanulnak, vagy dolgoznak –
válthatnak kedvezményes jegyet.
Diákcsoport kísérőjére vonatkozik-e kedvezmény?
Külön erre az esetre nincs kedvezmény. Ha pedagógus, és van érvényes pedagógus igazolványa,
akkor ingyen jöhet be. A nem pedagógus kísérőre ugyanazok a
díjtételek vonatkoznak, mint az
egyéni látogatóra.
Családi jegy van?
„Kedvezményes jegyet válthatnak
azon felnőttek (maximum két fő),
akik (közeli hozzátartozóként)
legalább két 18 év alatti gyereket
kísérnek” Ez azt is jelenti, hogy ha
pl. két gyerekkel az apa és a nagybácsi, vagy az anyuka és a nagymama jön el, ők is válthatnak kedvezményes jegyet.
A kedvezményes jegyeket kormányrendelet szabályozza.
(194/2000(XI. 24) Kormányrendelet),

Kérjük a jogosultságot minden
esetben igazolják!

Az aktuális belépődíjak a honlapunkon olvashatók!
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Városi közlekedés

Hírességek Csarnoka

A modern vasút

Vasúti kiállítás

Motorkiállítás

Autóközlekedés

Terepasztalok
- A hosszcsarnok földszinti területén található, LGB léptékű
terepasztalunk saját menetrendje szerint folyamatosan üzemel,
egyes pályaszakaszait látogatóink működtethetik.
- Az emeleti gyerekkabinetben lévő H0 léptékű terepasztalok jelenleg átalakítás alatt állnak, és ezért csak részben, napi menetrend
szerint működnek. Felhívjuk a tisztelt látogatók figyelmét, hogy
esetenként üzemszünetek adódhatnak. A felújítás ideje alatt szíves
megértésüket kérjük!
- A múzeumi ajándékbolt előtt látható H0 méretarányú téli terepasztalt vendégeink indíthatják el, e terepasztal nyitvatartási idő
alatt folyamatosan működik.
Technikai problémák, karbantartás miatt előfordulhat, hogy egyes
terepasztalok időszakosan nem működnek.
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Könyvtár

Büfé

Ajándékbolt

Bluetooth zóna

Kipróbálható eszközök
A kiállított tárgyak műtárgyak, amelyekhez kérjük, ne nyúljanak
hozzá. Ha az adott eszköz kipróbálható, azt általában külön tábla
jelzi. Amennyiben szükséges, vagy a felirat is ezt ajánlja – kérje
teremőreink segítségét. Előfordulhat, hogy egyes kipróbálható
tárgyak, járművek – meghibásodás, vagy karbantartás miatt – ideiglenesen a látogatók előtt le vannak zárva.
Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében egyéb tárgyak is kipróbálhatók.

Ruhatár

EMELET

Közúti közlekedés

2.

Ruhatár

Időszaki kiállítás

Vegykonyha

Hajózás

Foglalkozások, múzeumpedagógia, tárlatvezetések
Az óvódástól a középiskolás korosztályig kínálunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, külön díjazással, e foglalkozásokra előre
kell jelentkezni. Az általános iskolák 2-6 osztályai Kids’Lab – Kölyöklabor kémiai foglalkozásra jelentkezhetnek .
A csoportok díjazás ellenében tárlatvezetést kérhetnek.

Terepasztalok

Bluetooth zóna
A Közlekedési Múzeumban egyes kiállításokhoz plusz információ tölthető le ingyenesen a mobiltelefonokra Bluetooth kapcsolaton keresztül.

EMELET

Bluetooth zóna

Szolgáltatásaink

Előadóterem

Városi Közlekedés
Régi villamosok, kontrollerek,
a villamosközlekedés hőskorából.

A magyar vasút története
Eredeti gőzmozdonyok, vasúti
kocsik az eredetivel részletekig
megegyező, 1: 5 méretarányú
modellek, jelzők, vasúti kerekek és eredeti dokumentumok.

Hírességek Csarnoka
A földkerülő Szent Jupát és
Farkas Bertalan űrkabinja.
Modern vasút
A magyar vasút története 1945
-től, modellekkel és sok dokumentummal.

A magyar autóközlekedés
20 eredeti autó, a legelsők
1898-ból (Peugeot) és 1899-ből
(Oldsmobile) köztük több
olyan, amelynek ez az egyetlen
példánya létezik (Pente 600,
Csonka levélszállító), az első
itthon készült Astra.

Motorkiállítás
Magyarországon használt, vagy
gyártott motorok 1907-től.
Zündapp, Pannónia, HarleyDavídson, BMW, Panni...
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A közúti közlekedés
A közúti közlekedés és a hídépítés története a rómaiaktól a
kocsin át a motoros közlekedésig, kipróbálható szekerekkel.

A hajózás története
A dunai, a balatoni hajók modelljei, tengeri hajók modelljei,
műszerek, hajózási eszközök.

70, 72, 74

Időszaki kiállítások
A Közlekedési Múzeumban az időszaki kiállítások általában a rendes belépő jeggyel látogathatók, külön jegyet nem kell vásárolni.
Vegykonyha
Különleges hely különleges foglalkozásokra, ahol már a kisiskolások is megismerkedhetnek és megbarátkozhatnak a természettudományokkal.
Könyvtár
A 100 000 kötetes könyvtárunk ingyenesen látogatható. A
könyvek helyben olvashatók. Nyitva tartás: kedd - csütörtök: 9.0016.00 (augusztus hónapban zárva).

Kiadja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
2012. szeptember
Felelős kiadó: Dr. Krámli Mihály PhD főigazgató
Szerkesztő: Domonkos Csaba
A változtatás jogát fenntartjuk!
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