
 
1661/1/2021. (IV. 29.) Igazgatói Utasítás kivonata 

a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjainak, 
bemutatóhelyeinek újranyitásával kapcsolatos ideiglenes szabályokról 

 
A Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni 

védőoltás dózisának beadásával a lépcsőzetes nyitás megkezdhető, így várhatóan annak 
hatálybalépésének napján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi bemutatóhelyeit, 

látogatóközpontjait újra megnyitja.  

 

Kérjük az alábbiak betartását és megértésüket: 

 A  beltéri részek megtekintése csak a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. 
(II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) 
bemutatásával történhet. A védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány bemutatását a munkatársak bármikor elkérhetik. A hatodik életévét 
betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát személyazonosító 
igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja. A tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye 
nyilvánvaló. 
 A helyszínen a bejáratnál kell bemutatni az igazolványokat. A védettségi igazolvány és a 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány adatai semmilyen módon nem 
rögzíthetőek, azokról másolat nem készíthető, azok semmilyen formában és módon nem tárolhatóak, 
azok adatai harmadik személy részére nem továbbíthatóak.  
 Kötelesek vagyunk annak a látogatónak a fogadóépületi beléptetését megtagadni, valamint a 
belépést megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben 
meghatározott módon nem igazolja.  
 Látogatóink biztonsága érdekében kérjük, hogy a bejárat közelében elhelyezett kézi fertőtlenítő 
eszközöket használják.  
 

 Az online megvásárolt jegy a védettségi igazolvány és a védettségi igazolványon feltüntetett 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatásával együtt érvényesíthető. Az 
igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatását a 
munkatársak kérhetik. Amennyiben ezt a helyszínen nem tudja bemutatni, a jegy árát nem áll 
módunkban visszatéríteni. 
 

A pénztáraknál az érintésmentes bankkártyás fizetést részesítjük előnyben, amennyiben 
lehetséges, kérjük használja azt.  
 A sorban minimum 1,5 m távolság tartása ajánlott.  
 A beltéri 4Dx moziban egyszerre maximálisan csak 20 fő látogató tartózkodhat.  
Az ipolytarnóci geológiai tanösvényi túravezetéseken csak a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők és kiskorú hozzátartozóik vehetnek részt, az indulási létszám a 32 főt nem haladhatja 
meg.  
 Fogadóépületünkben étel és ital fogyasztása tilos!  
 Kérjük, hogy az ajándékboltunkban kihelyezett árut kézzel ne érintsék, azt kérjék az eladótól.  
 

 

Tartalmas kikapcsolódást és koronavírus mentességet kívánunk! – az Ipolytarnóci Ősmaradványok 

 


