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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Egy hónapja tart zárva a Budapesti Állatkert
Az interneten keresztül juttatják el az állatkerti élményt az emberek otthonaiba
Budapest, 2020. április 17. (péntek) – Bár a Budapesti Állatkert már több mint egy hónapja nem
fogad látogatókat a koronavírus járvány miatt, az állatokról továbbra is a legmagasabb színvonalon
gondoskodnak, így nem kell nélkülöznie a kert több mint tízezer lakójának. A kapuk zárva tartása
nemcsak az intézmény bevételeit érinti, hanem a látogatói szolgáltatásokat is: az állatkerti élményeket
az interneten keresztül igyekeztek eljuttatni az emberek otthonaiba.
Március 15-e óta, azaz most már több mint egy hónapja tart zárva átmenetileg az Állatkert a
koronavírus járvány miatt. A rendkívüli helyzet természetesen az állatkerti szolgáltatások
elérhetőségét, az intézmény bevételeit is érinti, illetve az intézmény munkatársai is rendkívüli
munkarendben dolgoznak.
Nem ez volt az első intézkedés
A koronavírus járvány okozta speciális helyzetre az Állatkert idejében megkezdte a felkészülést.
Amikor már látszott, hogy a járvány várhatóan Magyarországot is el fogja érni, az intézmény
felülvizsgálta és aktualizálta a rendkívüli helyzetekre készített intézkedési terveit, és később e tervek
alapján léptettek életbe újabb és újabb intézkedéseket.
A látogatók ezek közül kezdetben azt érzékelhették, hogy a mosdókat a szokásosnál is gyakrabban
takarították, fokozottabban ügyeltek a kézfertőtlenítő folyadékok utántöltésére, illetve a kézmosóknál
elhelyezték a Fővárosi Önkormányzat által a WHO ajánlásai alapján elkészíttetett tájékoztató
kisplakátokat.
Március 12-től elmaradtak a látványetetések és az összes többi olyan program, amely egy időben egy
helyre koncentrálja a látogatókat, illetve két beltéri bemutatóhelyet is lezártak: a Varázshegyet és a
Hetedhét Palota mese-játszóházat. Március 14-én már az összes többi állatház is el volt zárva a
látogatók elől, csak a szabadtéri bemutatóhelyeket lehetett megtekinteni, március 15-től kezdve pedig
– Budapest főpolgármestere előző nap bejelentett döntésének értelmében – már egyáltalán nem
fogadnak látogatókat.
Egyetlen állatnak sem kell nélkülöznie
Az Állatkert különleges intézménynek számít abból a szempontból, hogy itt nincs mód a működés
átmeneti szüneteltetésére, hiszen a kert lakói folyamatos gondoskodást igényelnek. Az intézmény és
dolgozói számára alapvető szempont, hogy az állatok – a látogatók elmaradásán kívül – semmit ne
érzékeljenek a koronavírus okozta rendkívüli helyzetből. Az Állatkertben lakó mintegy kilencszáz
állatfaj több mint tízezer egyede semmiben sem szenved hiányt, róluk továbbra is folyamatosan, a
legmagasabb színvonalon gondoskodnak. A takarmányellátás is biztosított, mert az Állatkertnek
korábban beszerzett készletei, tartalékai is vannak, és a járvány a további beszerzések terén sem
okozott fennakadásokat.
A médiumok ilyen irányú kérdéseire reagálva a Budapesti Állatkert fontosnak tartja leszögezni, hogy
az intézmény nem készül olyan intézkedésekre, amelyeket a sajtóhírek szerint a Neumünsteri
Állatkertben fontolgatnak. Amint számos helyen megjelent, a szóban forgó németországi állatkertben
felmerült állataik egy részének feláldozása más állatok táplálása érdekében, továbbá az is, hogy az
éhező állatokat elaltatják. Budapesten semmi nem indokolja az ilyen típusú intézkedések
lehetőségének felvetését. A városligeti intézmény ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a 71 akkreditált

németországi állatkert túlnyomó többségében sincs szó ilyen intézkedésekről, és az említett
Neumünsteri Állatkertben is csak legvégső esetben számolnak ilyesmivel.
Megváltozott munkarend
A koronavírus járvány miatt előállt rendkívüli helyzet természetesen az állatkerti munkatársakat is
érinti. A speciális munkarend bevezetése azonban nem gazdasági, hanem munkaszervezési,
járványvédelmi, illetve az üzemeltetés biztonságával összefüggő okokra vezethető vissza. Az állatkerti
munkavállalók illetménye és juttatásai nem változtak, és senkinek nem került veszélybe az állása, sőt,
az intézményben most is vannak meghirdetett álláshelyek, amelyekre jelentkezőket várnak.
Az Állatkertnek mintegy 240 munkatársa van félszáz különböző munkakörben. Ahol a munkakör
lehetővé teszi, a dolgozók otthonról, „home office” munkarendben teljesítenek szolgálatot. Számos
feladat, így például az állatok gondozásának ellátása viszont csak helyszíni munkavégzéssel oldható
meg. Az ilyen munkakörökben több turnust felállítva szervezték meg a szolgálatot. A más-más
turnusba tartozó munkatársak eleve nem találkoznak egymással, és az egyazon turnusokba tartozó
dolgozók között is csak minimális a kapcsolat, hiszen az egy időben szolgálatban lévők eloszlanak a
kert 12 hektárnyi területén, így a megfelelő távolság fenntartása könnyen megoldható.
A fenti intézkedések úgy teszik lehetővé az Állatkert működtetését és az állatokról való zavartalan
gondoskodást, hogy közben védik az állatkerti munkatársak egészségét is, illetve érvényt szereznek a
koronavírus terjedését korlátozó általános szabályoknak.
A kieső bevétel meghaladja a százmillió forintot
A Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetési szerv, fenntartója Budapest Főváros Önkormányzata.
Gazdálkodását tekintve két lábon áll, működési költségeit részben saját működési bevételeiből,
részben pedig a fenntartó által működési célra adott támogatásból fedezi.
Mivel a kert több mint egy hónapja zárva tart, ebben az időszakban természetesen nem volt
jegyeladásból származó bevétel sem. A működési kiadások viszont lényegében változatlanok
maradtak. Az átmeneti zárva tartás miatt kieső bevétel pontos kiszámításának természetesen csak a
rendkívüli időszak lezárulta után lesz értelme (hiszen addig is napról napra változik), de durva
becsléssel annyi már most is elmondható, hogy a március 15-e óta kiesett bevétel meghaladja a
százmillió forintot. Az Állatkert rendelkezésére álló pénzeszközök és készletek azonban ebben az
időszakban is lehetővé tették a kert lakóiról való zavartalan gondoskodást.
Az Állatkert vezetése természetesen folyamatosan kapcsolatban áll a fenntartó Fővárosi
Önkormányzattal minden, a rendkívüli helyzettel kapcsolatos ügyben is, és közösen dolgoznak a
felmerülő nehézségek megoldásán. Az Állatkert tehát nincs magára hagyva.
Hogyan lehet segíteni?
Nem hagyja magára az Állatkertet a nagyközönség sem. Az ideiglenes bezárás óta ugyanis sok
magánszemély kereste meg az intézményt azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudnák segíteni a kertet a
rendkívüli helyzetben. Szerencsére erre számos lehetőség van, az Állatkertnek van alapítványa, a
számlaszám a honlapon hozzáférhető, így akinek módja van rá, akár cégként, akár
magánszemélyként tudja támogatni az Állatkertet. További lehetőség a személyi jövedelemadó 1 %ának felajánlása, vagy az egyes állatok jelképes „örökbefogadása”, amelyre az interneten keresztül,
az Állatkerti Alapítvány honlapján van most lehetőség.
A segítő szándékú magánszemélyek biztatására az Állatkerti Alapítvány a napokban egy új
adománygyűjtő felületet is indított. Aki megteheti, néhány kattintással könnyen és gyorsan
adományozhat 500, 1000 vagy 2000 forintot a városligeti intézménynek.
•

Az Állatkerti Alapítvány honlapjának adományküldő felülete:
http://www.allatkertialapitvany.hu/tamogatas

Digitális Állatkert
A kapuk átmeneti zárva tartása az Állatkert számára nemcsak pénzügyi, hanem szolgáltatási kérdés
is. Az állatkertek számára különösen fontos küldetés, hogy természetközeli szabadidős programot,
élményeket és látnivalókat kínáljanak a közönségnek, lehetőséget biztosítva a minőségi családi
kikapcsolódásra, és fontos az is, hogy terjesszék az élővilággal, a természettel kapcsolatos

ismereteket, illetve formálják a környezettudatos szemléletet. Ez a tevékenység azonban látogatók
nélkül nem működhet a szokott módon.
Mindezek miatt az Állatkert az elmúlt hetekben a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és
kisfilmet tett közzé honlapján, illetve a közösségi médiában, hogy az állatkerti élményeket az
interneten keresztül juttassa el az emberek otthonaiban. Emellett rendszeresen készítenek és tesznek
közzé olyan anyagokat, amelyek hasonlóan igyekeznek pótolni a tanulmányi csoportok állatkerti
látogatásait, illetve a zoopedagógiai foglalkozásokat, ahogy a digitális munkarend is pótolni próbálja a
tantermi órákat az iskolai oktatásban. Az anyagok egy része PDF formátumban letölthető és
kinyomtatható, és a pedagógusok mellett azok a szülők is hasznukat vehetik, akik otthon maradva
próbálnak programot, elfoglaltságot kieszelni gyermekeik számára.
•
•
•

Az Állatkert Youtube-csatornája; https://www.youtube.com/user/zoobudapestofficial
Az Állatkert Facebook-oldala; https://www.facebook.com/allatkert
Digitális Állatkert tematikához kapcsolódó anyagok az Állatkert weboldalán:
https://zoobudapest.com/oktatas/digitalis-allatkert

Tapírles a webkamerák segítségével
Az Állatkert több kifutójánál is vannak webkamerák, ezek segítségével az érdeklődők otthonról is
megfigyelhetik az állatokat. Még az oroszlánfókák tréningjét is nyomon lehet így követni, sőt, a DélAmerika kifutóban délutánonként – ha az időjárás engedi – már azt a kistapírt is látni lehet időnként,
akinek világra jövetelét múlt héten jelentette be a városligeti intézmény.
•

Állatkerti webkamerák: https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/webkamera

Kövessen minket az interneten is!
www.zoobudapest.com
www.facebook/allatkert
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