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A kedvezményes partnerjegy igénybevételeinek feltételei 

 

A Nagyerdei Kultúrpark elkötelezett aziránt, hogy a fogyatékossággal élő embertársaink számára minél 

könnyebben hozzáférhetővé tegye szolgáltatásait. E törekvés nemcsak létesítményeink 

akadálymentesítésében és egyéb hasonló intézkedéseinkben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy a 

fogyatékkal élők számára kedvezményes, fejenként 1300 Ft-os áron megváltható belépőjegyet 

kínálunk. 

Szeretnénk, hogy a segítség, amelyet lehetőségeinkhez mérten nyújtani tudunk, oda jusson el, ahol a 

legnagyobb szükség van rá. 

A kedvezményes partnerjeggyel az alábbi személyek jogosultak a Nagyerdei Kultúrparkot látogatni: 

1. Az a siket/nagyothalló személy, aki rendelkezik a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetségének érvényes, arcképes igazolványával. 

2. Az a vak/gyengénlátó személy, aki rendelkezik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetségének érvényes, arcképes igazolványával. 

3. Az a siketvak személy, aki rendelkezik a Siketvakok Országos Egyesületének érvényes 

igazolványával. 

4. Az értelmi fogyatékos személy, aki rendelkezik az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érvényes igazolványával. 

5. Az a mozgáskorlátozott személy, aki rendelkezik a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének érvényes, arcképes igazolványával. 

6. Az az autizmussal élő személy, aki rendelkezik az Autisták Országos Szövetségének 

érvényes igazolványával. Az autizmussal élő látogatóink indokolt esetben az erre a célra 

megjelölt pénztárban, soron kívül válthatják meg belépőjegyüket. 

7. Az a személy, aki rendes tagja a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihari Szülőszövetségének. 
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Külön felhívjuk arra a figyelmet, hogy a fenti kedvezmény nem vonatkozik a fogyatékkal élő 

személy kísérőire. Továbbá a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolványokat, illetve a 

közgyógyellátási igazolványokat nem áll módunkban elfogadni a kedvezményes partnerjegyre való 

igényjogosultság igazolására. Ilyen dokumentumokat ugyanis nemcsak a fogyatékossággal élő emberek, 

hanem tartós betegségben szenvedő betegek is kaphatnak, és bár irántuk is szolidárisak vagyunk, sajnos 

nem áll módunkban valamennyi tartós beteg ember számára kedvezményes belépést biztosítani. 

Ha Ön fogyatékossággal élő személy, de nem rendelkezik a fentebb említett valamelyik, Ön esetében 

illetékes szervezet érvényes igazolványával, kérjük, keresse meg az adott szervezetet, hogy rajta 

keresztül Önnek is támogatást tudjunk nyújtani. Amennyiben az Önt képviselő érdekvédelmi szervezet 

nem szerepel a fenti felsorolásban, kérjük, javasolja nekik, hogy az esetleges együttműködés érdekében 

vegyék fel a kapcsolatot intézményünkkel. 

 


