HÁZIREND
A Pannonhalmi Főapátság látogatásakor kérjük, hogy az alábbi szabályokat vegye
figyelembe!
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Pannonhalmi Főapátság épületét a látogatók a turisták részére kialakított útvonalon
belépőjegy megváltásával látogathatják önállóan vagy a Tricollis Tárlatvezető Iroda
idegenvezetésével.
A Pannonhalmi Főapátság épületében gimnáziumi oktatás, idősotthoni ápolás, illetve a
Monostor épületében szerzetesi élet folyik. Kérjük ezért, hogy a turisták által kijelölt
útvonalról ne térjen le, ne zavarja a főapátságban élők mindennapi életét.
A főapátság Bazilikájában naponta istentiszteletek, liturgiák zajlanak és egyéb hitéleti
tevékenység folyik. Kérjük, ezeket tartsa tiszteletben.
Kérjük, legyen tekintettel másokra, ne zavarja hangos beszéddel a többi látogatót, illetve az
apátság mindennapi életét. Az épületekben halkítsa le és ne használja mobiltelefonját.
A Főapátság zavartalan működésének védelme, az épületegyüttesben, kiállítóterekben
elhelyezett műtárgyak védelme érdekében vagyonvédelmi kamerarendszert, egyéb
vagyonvédelmi berendezéseket üzemeltetünk, továbbá vagyonvédelmi szolgálatot
működtetünk.
A turisták által látogatható területen teremőri szolgálat működik. A teremőrök elősegítik,
hogy látogatóink a házirend betartása mellett zavartalanul élvezhessék ittlétüket,
kiállításainkat.
Kérjük, munkatársaink felszólítása esetén tartsák be utasításaikat; kérjük ezt különösen
tűzjelzés vagy egyéb vészhelyzet esetén.
A látnivalók megtekintéséhez audio-guide készülékek állnak rendelkezésre; használatuk
során, kérjük, óvja ezek állapotát.
A turisták által látogatható területekre tilos bevinni 40x40x30 cm-t meghaladó méretű táskát,
csomagot, élő állatot, szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a látogatók és
munkatársak testi épségét, biztonságát, illetve a műtárgyak állapotát veszélyezteti.
Amennyiben táskája meghaladja a megengedett méretet, kérjük, helyezze el a VIATOR
Étterem parkolójában található értéktárolóban. Ha kerékpárral érkezett, azt az itt lévő
kerékpártárolóban helyezheti el. A parkolóval szemben lévő látogatóközpont munkatársai
kérése esetén segítenek ebben.
A monostorban tilos a műtárgyakat 30 cm-nél jobban megközelíteni, illetve megérinteni.
Amennyiben e szabály megsértése miatt a kihelyezett műtárgy sérül, úgy a szükséges
intézkedéseket a károkozóval szemben megtesszük.
Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban vagy elöl a testre rögzített
hordozóban lehet az apátságba bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott
állapotban sem szállítható. Tilos a gyerekek rögzítés nélkül, nyakban, háton, ölben való
hordozása.
A monostorban szigorúan tilos ételt vagy italt fogyasztani. Kivételes esetben, kismamák,
cukorbetegek számára a zárt kiállítótereken kívül, a folyosókon megengedett.

A kijelölt turistaútvonalon tilos falakra, kiállított tárgyakra, az ablakpárkányra, bármely nem
erre kijelölt felületre felmászni, felülni. Az útvonalon és a kiállítóterekben pihenőszékek
vannak elhelyezve, amelyeket e célra lehet használni.
BELÉPŐJEGY
A belépőjegy megvásárlásával és a Pannonhalmi Főapátság turisták által kijelölt útvonalra
való belépéssel Ön a látogatóközpont házirendjét, a vonatkozó szabályokat elfogadja. A
belépőjegy egyszeri belépésre jogosít, napközbeni benntartózkodásának időtartama a
nyitvatartási időn belül nincs korlátozva. Az épületet látogatás közben elhagyni, és utána
ismét belépni azonban nem lehetséges!
Belépőjegyüket a Tricollis Látogatóközpontban vagy a várköri turista útvonalon a látogatói
bejáratnál lévő jegypénztáraknál tudják megvásárolni.
KEDVEZMÉNY
Az apátság látogatásakor kedvezmények vehetők igénybe. A kedvezményekről
elérhetőségeinken,
illetve
belépőjegy-vásárlást
megelőzően
a
jegypénztárnál,
munkatársainknál tájékozódhat. Kérjük, hogy a kedvezményre jogosító igazolványát,
igazolását a jegyvásárláskor mutassa fel. Jegyvásárlást követően bemutatott igazolás esetén a
kedvezményt utólagosan nem tudjuk érvényesíteni.
CSOPORTOS LÁTOGATÁS
Csoportos vagy családi látogatás esetében a csoportvezetőt, a kísérő tanárt, a szülőt terheli
mindennemű felelősség azért, hogy a csoport összes tagja, család esetében a gyerekek
betartsák a látogatói szabályzatban foglaltakat.
Az iskolai diákcsoportok beléptetése a kísérő pedagógusokkal egyszerre történjék meg, és ezt
követően is mindvégig maradjanak együtt. Kérjük a kísérő tanárokat, hogy a látogatási
szabályokat fokozott figyelemmel tartassák be a diákokkal. A kísérőket kérjük, hogy a
gördülékenyebb beléptetés érdekében készítsék elő érvényes pedagógus igazolványukat.
FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓKÉSZÍTÉS
A kiállításokon fényképezőgép, beépített fényképezővel ellátott mobiltelefon és videókamera
használata engedélyezett, azonban szigorúan csak vaku használata nélkül! A fényképek
kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
A Főapátság területén és annak környezetében drónok bárminemű használata kizárólag a
Főapátság engedélyével történhet a vonatkozó balesetvédelmi, adatvédelmi,
személyiségvédelmi, vagyonvédelmi és légügyi jogszabályok, előírások betartása mellett.
DOHÁNYZÁS
A Főapátság területén, épületeiben tilos a dohányzás. Dohányozni az erre kijelölt helyeken, a
Főapátság külső területén lehetséges. Az épületekben e-cigaretta használata sem megengedett.

ZÁRÁS
Kérjük, hogy az apátságot zárás előtt 10 perccel, a teremőrök felkérését követően hagyja el.
Az apátságot egy órával a pénztár zárása után zárjuk.
AKADÁLYMENTESÍTÉS
A Pannonhalmi Főapátság területe részlegesen akadálymentesített, nem minden épületrész
közelíthető meg akadálymentesen. Így kérjük, hogy e tekintetben a belépést és a jegyvásárlást
megelőzően munkatársainktól tájékozódjon.
Amennyiben nem ért egyet a látogatói szabályokkal, belépőjegyét a kezelés előtt, a
vásárláskor kapott nyugta birtokában visszaválthatja a pénztárnál.
Az a látogató, aki a jelen látogatási szabályokat súlyosan megsérti, figyelmeztetés után
meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a Főapátság épületeiből, és ellene hatósági
eljárás is indítható.
Szándékos vagy gondatlan károkozás esetén, legyen az vagyoni vagy más jogi eredetű, a
szükséges intézkedéseket minden esetben megtesszük, kártérítési igényünket érvényesítjük.
Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy garázda
magatartást tanúsító személy a Főapátságot érvényes belépőjeggyel sem látogathatja!
KÖSZÖNJÜK SZÍVES EGYÜTTMŐKÖDÉSÉT!
Pannonhalma, 2016. március

