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Jelentős kedvezmény a MEOSZ-egyesületek tagjainak a fővárosi állatkertben 

- a tagsági igazolvány felmutatásával 600 forintot kell csupán fizetni a belépőért – 

 

 

A Fővárosi Növény- és Állatkert (FÁNK) együttműködési megállapodást írt alá a 

MEOSZ-szal és négy másik, fogyatékos embereket képviselő szervezettel a múlt 

pénteken arról, hogy a szervezetek tagjai arcképes tagsági igazolványuk felmutatásával 

jelentős kedvezménnyel - az idén 600 forintos belépővel - látogathatják az Állatkertet. A 

megállapodás értelmében a civil szervezetek szakmai segítséget nyújtanak abban, hogy 

az Állatkert úgy alakítsa ki szolgáltatásait, hogy azokat a fogyatékos emberek minél 

könnyebben igénybe vehessék, továbbá segítenek abban is, hogy az állatkerti 

látnivalókkal kapcsolatos aktuális információk eljussanak a fogyatékossággal élőkhöz.  

 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ), az Értelmi 

Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok 

és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetségével (SINOSZ), a Siketvakok Országos Egyesületével (SVOE) aláírt megállapodás 

alapján a szóban forgó szervezetek által kiadott, arcképes igazolvánnyal rendelkező 

személyek és egy felnőtt kísérőjük a mindenkori csoportos belépőjegynél legalább 30%-kal 

olcsóbb kedvezményes partneri belépőjegy megváltásával kereshetik fel az Állatkertet. Ez a 

belépőjegy jelenleg 600 forintba kerül. „A MEOSZ örömmel fogadta a kezdeményezést. A 

fogyatékos emberek a folyamatosan romló szociális helyzet miatt egyre kevésbé engedhetik 

meg maguknak, hogy kikapcsolódásra, szabadidős programokra költsenek, így ez a jelentős 

összegű kedvezmény nagy segítséget jelent nekik” – mondta el Szakály József, a MEOSZ 

főtitkára.  

 

 

Az Állatkert számos társadalmi csoportnak kínál kedvezményes belépőt: gyermekeknek, 

diákoknak, nyugdíjasoknak, családoknak, csoportoknak, de a legnagyobb mértékű 

kedvezményre a fogyatékossággal élő emberek jogosultak. Az intézmény tavaly mintegy 20 

millió forint bevételről mondott le a fogyatékos embereknek adott kedvezmények kapcsán, ez 

az összes állat öt heti etetésének költségét teszi ki. A társadalmi felelősségvállalás nemcsak a 

belépési kedvezményekben merül ki - írják közleményükben. Több mint két évtizedes 

hagyománya van a Sérült gyermekek napjának, amelyen rendre több ezer fogyatékossággal 

élő embert látnak vendégül díjmentesen egy egész napos állatkerti rendezvény keretében. Idén 

júniusban ismét megrendezik az Áloméj az Állatkertben programot, amelynek során 

krónikusan beteg gyermekek számára szerveznek különleges esti állatkerti programot. 

Emellett az Állatkert odafigyel arra, hogy a mozgáskorlátozottak minden lehetséges 

bemutatóhelyet meg tudjanak közelíteni, a látásukban korlátozott emberek számára pedig 



tapintható állatszobrokat és Braille-írásos feliratokat helyeztek el a kert több pontján. Az 

intézmény szeretné a fogyatékossággal élők számára minél szélesebb körben biztosítani a 

hozzáférést, ezért folyamatosan várja a mozgáskorlátozott emberek észrevételeit az 

akadálymentesség és a szolgáltatások kapcsán.  

 

 

Az Állatkert a honlapján felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben kedvezményes jegy 

igénybevételéhez nem áll módjukban elfogadni a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági 

igazolványokat, illetve a közgyógyellátási igazolványokat.  

 

További információk: www.zoobudapest.com, MEOSZ: Szakály József főtitkár (20/994-

7683) 

Tájékoztató a kedvezményes belépőkről: 

http://www.zoobudapest.com/nyujtsd-a-kezed/kedvezmenyes-belepesek/fogyatekossaggal-

elok 
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