
 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete tagjai által, 
a MEOSZ-igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények szolgáltatások 

 
 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
Az igazolvány felmutatásával annak tulajdonosa és egy fő felnőtt kísérője részére a belépő 
800 Ft/fő. Mozgássérültektől kizárólagosan csak az igazolványt fogadják el! 
(A teljes árú felnőtt jegy 3000 Ft.) 
További információk: http://www.zoobudapest.com/rolunk/jegyarak 
 
Tropicarium és Oceanárium 
A legolcsóbb jegyet adják kedvezményes jegyként a fogyatékos személynek és a vele 
érkező egy fő kísérőnek is. A kedvezmény csak hétköznapokra érvényes. Jelenlegi ár: 
1700 Ft/fő. Mozgássérültektől kizárólagosan csak az igazolványt fogadják el.  
(Egy teljes árú felnőtt jegy 2700 Ft.) 
További információk: https://tropicarium.hu/jegyarak-es-kedvezmenyek/ 
 
Fővárosi Nagycirkusz 
Egy-egy előadás megtekintését szoktak felajánlani tagjainknak és a tagok 
hozzátartozóinak. A kedvezmény mértéke változó. 
 
Nemzeti Színház 
Páholy mozgáskorlátozottaknak 
Az országos szövetség tagjai azokra a Nagyszínpadon szereplő saját produkciókra 
igényelhetnek jegyet, amelyeken a balkon két oldalpáholya a nézők rendelkezésére áll. 
Rendhagyó nézőtérrel rendelkező produkcióknál, illetve a többi játszóhelyen a 
kerekesszékkel érkező vendégek csak akkor vehetik igénybe a kedvezményt, ha a nézőtér 
- a Gobbi Hilda Színpad esetén pedig a munkakarzat - akadálymentesen megközelíthető.  
 
Ezekre az előadásokra a tagsági igazolvánnyal rendelkező vendégek 1.000 Ft-ért, míg az 
őket kísérő személy (egy fő) 1.200 Ft-ért válthat jegyet. A vásárlás feltétele a jogosultságot 
igazoló igazolvány felmutatása (MÁK hatósági igazolvány, MEOSZ tagsági igazolvány). 
(Jegyárak 2000 Ft-tól 4200 Ft-ig) 
https://nemzetiszinhaz.hu/jegyinformacio 
 
Csodák Palotája 
A MEOSZ-igazolvánnyal jelképes jegy váltható, melynek ára 1000 Ft. A fogyatékossággal, 
élő személlyel 1 fő kísérő ingyen bemehet. Mozgássérültektől kizárólagosan csak ezt az 
igazolványt fogadják el. A teljes jegyár:3600 Ft.  
További információk: https://www.csopa.hu/jegyvasarlas/jegyarak 
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Múzeumlátogatás 
Olyan múzeumok esetében, amelyeknek működési engedélyét a kultúráért felelős 
miniszter adta ki, az állandó kiállításokat a fogyatékos személy egy fő kísérővel díjtalanul 
látogathatja. Időszaki kiállítások tekintetében ez a kedvezmény adható, vagy, ha a 
múzeum kéri, ez a kedvezmény megtagadható. Kérésre a jogosultságot igazolni kell. 
 
Cinema City mozik 
A MEOSZ-igazolvány kedvezményes belépésre jogosít. 
A jelenlegi kedvezményes jegyárak a vetítés típusától függően 1360 és 2930 Ft között 
vannak. 
A teljes árú jegy 1800 Ft és 3210 Ft között mozog. Tájékozódni az adott mozik honlapján 
lehet: https://www.cinemacity.hu/#/ 
 
Telekom 
Igénybe vehető a Hello holnap kedvezményes mobilcsomag. 
Részletek az alábbi linken olvashatók: 
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/domino-dijcsomagok/hello-holnap-
dijcsomagok/hang 
 
 
Paplankészítés, tolltisztítás 
Garai Géza vállalkozó anyagos és anyagmentes munkadíjakból és kész termékekből 20% 
kedvezményt biztosít a MEOSZ-igazolvánnyal rendelkezőknek. 
 
(1163 Budapest Veres Péter út 49., tel: 06 1402 3003, mobil:+36 30-977-88 90. Csak a 
kedvezmény miatt hívható számok!) 
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