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HASZNOS TUDNIVALÓK CSOPORTOK SZÁMÁRA 

 

 
 
CÍM 
 
Az Európai Történelem Háza 
Rue Belliard / Belliardstraat 135 
1000 Brüsszel, Belgium 

 
Az Európai Történelem Háza a Brussels-Luxembourg vasútállomás mellett van. A 22-es, 27-es, 34-es, 38-as, 64-
es, 80-as és 95-ös buszjárat áll meg az Európai Parlamentnél. Az 12-es és a 21-es járattal a brüsszeli repülőtérre 
is el lehet jutni. A legközelebbi metróállomás az 1-es és az 5-ös vonalon a Maelbeek és a Schuman, a 2-es és a 
6-os vonalon pedig a Trône. 

NYITVA TARTÁS 
hétfő  13:00 - 18:00 
kedd–péntek09:00 - 18:00 
szombat–vasárnap10:00 - 18:00 
 
A múzeum zárva tart a következő napokon: 
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január 1., május 1., november 1., december 24., 25., 31. 
 
 
 
 
BEJELENTKEZÉS 
 
10 főnél nagyobb csoportok esetében az önálló és a vezetett látogatáshoz is előzetes bejelentkezés 
szükséges online foglalási rendszerünkön keresztül. 

Foglaláskor ügyeljen az alábbiakra: 

• Pontosan adja meg a csoport létszámát! 
• Nyomtassa ki foglalási visszaigazolását, és hozza azt magával a látogatás napján! 

 

BUSZOK 

Az Európai Parlament busszal érkező csoportok számára kialakított fogadópontja az alábbi címen 
található: Rue D'Ardenne, B-1047 Brüsszel, Belgium. Az Átrium ideális hely felfrissülésre és pihenésre 
az Európai Történelem Házának meglátogatása előtt. A múzeum 3 perc sétára található az Átriumtól.  
 
Hosszú távú parkolóhelyek nem állnak rendelkezésre, a buszok a kijelölt helyen csak megállhatnak a 
csoportok le- és felszállása idejére. 
 
 
LÁTOGATÁS 

Látogatása időpontjánál érkezzen 30 perccel korábban, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
biztonsági és egyéb eljárásokra. Vezetett látogatás esetén így a teljes útvonalat bejárhatják, hiszen a 
vezetőknek be kell tartaniuk a látogatás tervezett időbeli ütemezését. 
 
Belépés 

• Érkezés 

Kérni fogják Öntől a foglalás visszaigazolását a csoport adataival és a látogatás időpontjával. 
Gondoljon arra, hogy a múzeumba való rendkívül szigorú beléptetés miatt esetleg sorba kell állnia 
akkor is, ha időben érkezett a látogatásra. 

• Biztonság 

Bár személyazonosító okmány nem szükséges az épületbe való bejutáshoz, javasoljuk, hogy tartsa 
azt magánál. Valamennyi látogató és csomag a repülőtéri biztonsági ellenőrzéshez hasonló módon 
átvilágításra kerül. Lőfegyverek, robbanó- és gyúlékony anyagok, paprikaspray, éles tárgyak és 
egyéb, fegyvernek minősülő tárgyak behozatala tilos. A belga nemzeti jogszabályok értelmében 
bizonyos tiltott tárgyakat át lehet adni a rendőrségnek. 

A kiállításokon tilos fényképezni és filmezni. 
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A ruhatár alkalmazottai megtagadhatják olyan tárgyak átvételét, amelyek veszélyt jelenthetnek a 
biztonságra és a múzeum rendjére. Csak 55x50x35 cm-nél kisebb bőröndöket lehet beadni a 
ruhatárba. Megfelelően összecsukható babakocsik beadhatók.  
 

• Üdvözöljük! 
 

Kérjük, hogy a csoport vezetője lépjen be először az épületbe és ő fáradjon először a biztonsági 
ellenőrzéshez, hogy kapcsolatba lépjen alkalmazottunkkal, aki eligazítja a csoportot a kiállítások 
vonatkozásában. Vezetett látogatás esetén a vezető is a bejáratnál fogja várni a csoportot.   
 
Felszereltség 

• Mosdók 
• Pelenkázó helyiség 
• Csomagmegőrző és ruhatár 
• Kávézó 
• Ajándéküzlet 
• Liftek 
• Kerekesszékes látogatók számára hozzáférhető 
• Wi-fi  

Piknik 

A múzeumban nincs a magával hozott élelmiszer vagy ital elfogyasztására kijelölt terület. 
Amennyiben az időjárás megengedi, a múzeum előtti Leopold parkban fogyaszthatja el hozott 
élelmiszerét. Kérjük, hozzon magával zacskót a szemétnek. 

Viselkedés 

A galériákban való közlekedés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a csoport ne álljon meg olyan 
helyeken, ahol másoknak el kell haladniuk. Kérjük, legyen tekintettel a többi látogatóra és az 
alkalmazottakra. Ne szaladjon és ne kiabáljon a múzeumban, mobiltelefonját állítsa néma 
üzemmódra, ne hajoljon a tárlók fölé, és figyeljen az alkalmazottak utasításaira. 

Törlés vagy módosítás 

Ha törölni kívánja látogatását vagy valamit meg kíván változtatni a foglalásban (pld. létszám), a 
foglalási oldalon bejelentkezve teheti meg ezt.  

Kérjük, a lehető leghamarabb tájékoztasson minket a törlésről, hogy más csoportoknak lehetőséget 
biztosíthassunk az adott időszakban.  

 
Külön információk iskolák számára 

• Az ETH meglátogatásának tervezése: A csoport felkészítése 

Erősen javasoljuk, hogy mielőtt foglal vagy elhozza csoportját a múzeumba, tanulmányozza az ETH 
honlapján Tudnivalók és a Felfedezés pontokat. Így eldöntheti, hogy milyen jellegű látogatást 
válasszon, és megtudhatja, hogy milyen oktatási segédanyagokat kínálunk a látogatáshoz. Ezeket az 
anyagokat nem kell kinyomtatnia, azok a múzeumban rendelkezésre állnak.  
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Javasoljuk, hogy osztályát már a múzeumba érkezés előtt ossza nagyjából egyforma méretű 
csoportokra, amelyeket egy-egy tanár vezet (legfeljebb 15 diák csoportonként), mivel így több idő 
marad magára a látogatásra. 

  
• A múzeumi látogatás kezdete 

 
o Vezető nélküli látogatás oktatási segédanyagokkal 

Egyik alkalmazottunk üdvözli Önöket a bejáratnál, és átadja a lefoglalt látogatásnak megfelelő 
csomagot.  
 

o Multimédiás táblagép használata  

Az állandó kiállítás meglátogatása esetén az 1. szinten vegye magához a multimédiás táblagépeket, 
amelyeken minden tartalom 24 nyelven áll rendelkezésre. Ezután lifttel menjen a csoportjától 
függően a 2. vagy a 3. szintre (az átadott csomagon fel van tüntetve, hogy csoportja hol kezd).  

A táblagépeken iránymutató tájékoztatók vannak a tanárok és a diákok számára minden szintről, 

amelyeket ez a jel mutat:       

o Vezetett látogatás 

A vezető a bejáratnál fogja üdvözölni Önöket. A vezetőt nyelvtudása és a csoport életkora alapján 
választjuk ki.  

 
• Tekintse meg a kiállításokat! 

 
o Kis csoportokban 

A nagyjából egyforma méretű csoportok, amelyeket egy-egy tanár vezet (legfeljebb 15 diák 
csoportonként), egymástól függetlenül dolgoznak a múzeumban. A csoportok minden szinten kisebb 
alcsoportokra oszlanak, amelyek különféle tárlókat néznek meg és különféle kérdésekre válaszolnak. 

o Kísérővel 

A tanárok vagy kísérők felelnek a nagyjából 15 diákból álló csoportjukért. Kérjük őket, hogy 
ügyeljenek arra, hogy minden diák betartsa a viselkedési szabályokat, és hogy időben jelenjenek meg 
a megfelelő helyen a tájékoztatáskor.  
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