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Nem minden idıs személy rendelkezik ma olyan nyugdíjjal, s egyéb jövedelemmel, amely
gondtalan megélhetését biztosíthatná. İket segíthetik az alábbi ellátási formák. Az ilyen,
segítségre szoruló embertársainkat a szociális ellátórendszer „szociálisan rászorulók”-nak
tekinti.
Az alábbiakban ismertetjük az anyagi segítséget nyújtó pénzbeli ellátások körét, majd az
idıseket és betegeket segítı szolgáltatásokat.
Szabadidıs tevékenységekre, kultúrális programokra vonatkozó kedvezmények
Múzeumi belépıjegy kedvezmények
Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és idıszaki kiállításait:
– 6. életévét be nem töltött kiskorú,
– a fogyatékos személy,
– fogyatékos személy kísérıje (legfeljebb 1 fı),
– közoktatásban dolgozó pedagógus,
– a 70. életévét betöltött személy.
Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait minden hónap egyik
hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján az a személy, aki:
– a 26. életévét még nem töltötte be,
– a 18 év alatti személyt kísérı közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fı).
A muzeális intézmények állandó és idıszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépıdíj
fizetésével látogathatja:
– a 6. életévének betöltésétıl 26. életévének betöltéséig,
– a 62 év feletti személy
– a legalább két, 18 év alatti személyt kísérı közeli hozzátartozó (legfeljebb 2 fı).
A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális
intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
Könyvtári beiratkozási díjmentesség
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüli személyek mentesülnek a könyvtári beiratkozási díj
megfizetése alól.
A könyvtár fenntartója további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is
meghatározhat, melyekrıl az adott intézményben lehet tájékoztatást kérni.
A Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtárban 50 százalékos kedvezményben részesülnek a
nyugdíjasok. A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek a 70 éven felüliek, a 67%-os vagy
súlyosabb rokkant látás-és hallássérültek, mozgáskorlátozottak.
Csoportos és egyéni könyvtárlátogatás a Központi Könyvtárban: nyugdíjasoknak: 100 Ft/fı.
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A könyvtár a házhoz kötött használóknak – kérésükre és a szükséges anyagi és személyi
feltételek megléte esetén – a kívánt dokumentumokat házhoz szállítja.
Kedvezményes bérlet, illetıleg jegyvásárlási kedvezmény a mozikban
A kedvezményes nyugdíjas jegyárakról a mozikban lehet érdeklıdni.
Gyógyfürdı, strand jegyvásárlási kedvezmény
A fürdıkben, strandokon váltható kedvezményes nyugdíjas jegyárakról a fürdıkben lehet
tájékoztatást kapni.
Színházbérlet és jegykedvezmény
A nyugdíjas személyek részére nyújtható bérlet és jegykedvezmény mértékét a fenntartó
határozza meg, a jegyárakról a színházakban kapható tájékoztatás.
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