A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
RENDEZVÉNYSZABÁLYZATA
A Magyar Nemzeti Galéria fokozottan védett műemlék, ezért az intézmény területén csak szigorú
szabályok betartása mellett lehet rendezvényt szervezni, mely szabályok a terembérleti szerződés
részét képezik.
A Múzeum rendezvényhelyszíneit bérbe adó Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. a rendezvény
lebonyolítását felfüggesztheti, ha a megrendelő vagy az általa igénybe vett közreműködők az alábbi
szabályokat megszegik, vagy a rendezvény során olyan körülmény merül fel, mely a Múzeum épületét
vagy gyűjteményi anyagát veszélyezteti.
Rendezvényük tervezési folyamata alatt kérjük, vegyék figyelembe és ismertessék
alvállalkozóikkal is az alábbi rendezvényszabályokat tartalmazó általános tájékoztatót a
zökkenőmentes és hatékony együttműködés érdekében.
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A megrendelő köteles a rendezvény szervezése előtt a terembérleti szerződés aláírásával
egyidejűleg a Galéria Tűzvédelmi Szabályzatát és Biztonsági Szabályzatát elfogadni, rendezvény
szervezésekor azt betartani, az abban foglaltakat alvállalkozóival is megismertetni és betartatni.
Kérjük, vegyék figyelembe a rendezvény szervezésekor, hogy termeink nem légkondicionáltak
(kivéve Galéria Trónterem, Barokk terem és Bálterem).
Az épületben tilos a nyílt láng, gyertya, mécses, lángpisztoly stb. és mindennemű pára- és
füstképző anyag használata.
A dohányzás kizárólag az épületen kívül engedélyezett!
Semmilyen tárgyat nem helyezhetnek 100 cm-nél közelebb a műtárgyakhoz! (Bizonyos érzékeny
műtárgyak esetében a szükséges távolság 200 cm.)
A rendezvény során keletkezett mindennemű hulladék elszállításáról a megrendelő, illetve
alvállalkozói kötelesek gondoskodni.
Az időszaki kiállítások tereiben nincs lehetőség fényképezni, valamint filmezni, állandó
kiállításainkban a fotózás kizárólag vaku használata nélkül engedélyezett.
A folyosók szabad nyílásterülete oly módon építhető be, foglalható el, hogy minimálisan 1,5
méter szabad közlekedési út biztosított legyen.
A rendezvényen a vendégek részére beállított asztalok számát (székekkel együtt), a különböző
díszletek, berendezések és egyéb tárgyak (emelvény, hangosítók stb.) elhelyezését úgy kell
meghatározni, hogy az előírt menekítési útvonal szélessége biztosítva legyen.
A Galéria rendezvénnyel kapcsolatos célokra, illetve a megrendelő részére igény szerint
összesen 3x32 amper villamos energia vételezéséhez biztosít csatlakozási lehetőséget, melyhez
a megrendelő köteles a biztonsági előírásoknak megfelelő leválasztó vagy szakaszoló kapcsolót
hozni. Az ezen túlmenően felhasználni kívánt energiát a megrendelő köteles biztosítani az ELMŰ
útján.

ÉPÍTÉS, BONTÁS







A rendezvényre betelepülés a nyitvatartási idő alatt is lehetséges.
A betelepülés legkorábban 06:00 órakor kezdődhet és legkésőbb másnap 09:00-ig be kell
fejeződnie.
Semmilyen tárgyat nem helyezhetnek 100 cm-nél közelebb a műtárgyakhoz! (Bizonyos érzékeny
műtárgyak esetében a szükséges távolság 200 cm.)
A Galéria területén található műtárgyak nem mozgathatók.
A rendezvény során keletkezett hulladék elszállításáról a megrendelő és alvállalkozói kötelesek
gondoskodni.
A folyosók szabad nyílásterülete oly módon építhető be, foglalható el, hogy minimálisan 1,5
méter szabad közlekedési út biztosított legyen.



Az építés során kérjük, hogy a rendezvény személyzete a személyzeti bejáraton át közlekedjen.
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A Galéria főhomlokzatának és teraszainak kívülről történő megvilágítása a Várgondnokság és a
Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójának engedélyéhez kötött.
A Galéria főhomlokzatán molinót, egyéb dekorációt kizárólag előzetes engedéllyel, az intézmény
által megszabott feltételekkel lehet kifüggeszteni.
Beltérben és a teraszokon világításra csak EU-szabványnak megfelelő, robbanásbiztos lámpák
használhatók. A lámpák által kibocsátott hő nem érheti a műtárgyakat.
A rendezvény területén található festményeket, freskókat és szobrokat nem érheti erős
fényhatás!
Az épületben tilos a nyílt láng, gyertya, mécses, lángpisztoly és mindennemű pára- és füstképző
anyag használata.
Amennyiben állványzat szükséges a világításhoz, azt kizárólag statívról, illetve hídról szabad
végezni, a színpad hátteréhez vagy bármilyen speciális műsor- vagy dekorációs elemhez
szükséges szerkezetet a Galéria megnyitásáig (10:00) kell felépíteni!
Semmilyen tárgyat nem helyezhetnek 100 cm-nél közelebb a műtárgyakhoz!
Az épületen belüli elemekre (oszlopok, korlátok) kizárólag a Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit
Kft. engedélyével lehet bármit rögzíteni!
A Galériában héliummal töltött luftballonokból nem készülhet dekoráció!
Élő állat és élő növény behozatala tilos a Galéria épületébe!
A rendezvény alatt használt, ideiglenes bútorok talpát burkolatvédővel kell ellátni!
A rendezvény során keletkezett hulladék elszállításáról az adott szolgáltató gondoskodik.
A Galéria a belső tereiben gépjárművek kiállítását nem engedélyezi!
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Cateringcéget a Galéria nem biztosít, erről a megrendelő cégnek kell gondoskodnia.
A megrendelő köteles a cateringhez felhasznált területet (hinterland), valamint a vendégtérben
elhelyezett ital- és ételpultok alatti területek burkolatát megvédeni, minden a catering által
használt területen a védőfóliázásról köteles gondoskodni. (Pl.: fóliázás, egyéb padlóburkolás,
falburkolás).
A catering az épületen belül nem főzhet!
A catering nem hagyhatja a megmaradó jeget a Galéria mosdóiban.
Gázpalack használata tilos!
Kizárólag elektromos chafingek használhatók, melyeket a műtárgyaktól minimum 2 m-es
távolságra szükséges elhelyezni.
A rendezvény alatt használt, ideiglenes bútorok talpát burkolatvédővel kell ellátni!
A rendezvény során keletkezett hulladék elszállításáról az adott szolgáltató gondoskodik.
A Galéria szemeteseiben tilos szerves hulladékot tárolni!
A folyosók szabad nyílásterülete oly módon építhető be, foglalható el, hogy minimálisan 1,5
méter szabad közlekedési út biztosított legyen.

TECHNIKA, ZENEKAR, DJ, MŰSOR







A rendezvény ideje alatti zene, zajhatás hangereje – legyen az élő vagy hanghordozóról
sugárzott – nem haladhatja meg a 80 dB-t!
Hangpróbát kizárólag a Magyar Nemzeti Galéria látogatási ideje után lehet tartani, engedéllyel
pedig legkorábban 17:00 órakor.
Bármilyen speciális műsor- vagy dekorációs elemhez szükséges szerkezetet a Galéria
megnyitásáig (10:00) kell felépíteni!
Semmilyen tárgyat nem helyezhetnek 100 cm-nél közelebb a műtárgyakhoz!
Élő állat és élő növény behozatala tilos!
Minden különleges, nem szokványos elem, produkció előzetes engedélyhez kötött (pl.
divatbemutató, kiállítás, filmforgatás, légtornász… stb.), mivel azok a Galériában nem
megszokottak vagy tevékenységével összeférhetetlenek, vagy esetlegesen érdeksértők
lehetnek.




A rendezvény során keletkezett hulladék elszállításáról az adott szolgáltató gondoskodik
(beleértve a kábelrögzítő ragasztószalagokat és csomagolóanyagokat is).
A folyosók szabad nyílásterülete oly módon építhető be, foglalható el, hogy minimálisan 1,5
méter szabad közlekedési út biztosított legyen.

