
PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY 

NYITVA TARTÁS 

 

A Sportcsarnok labdarúgó pálya nyitva tartása: 

Hétköznap és hétvégén:   8.00 – 22:00 (kivéve ünnepnapokon amikor zárva tart a 

Sportcsarnok) 

Nyári szünet miatti zárva tartás:  július 3. és 4. hetében 

A műfüves labdarúgó pálya nyitva tartása: 

Hétköznap:  16.00 – 22:00 (kivéve ünnepnapokon amikor zárva tart a 

pálya) 

Hétvégén: 8.00 – 22:00 (kivéve ünnepnapokon amikor zárva tart a 

pálya) 

Nyári szünet miatti zárva tartás:  július 3. és 4. hetében 

A pénztár nyitva tartása: 

Kedd      16.00-20.00 

Csütörtök     9.00-13.00 

A nyitva tartás változtatás jogát fenntartjuk. 

 

ÁRJEGYZÉK ÉRVÉNYES: 2017. ÁPRILIS 12. NAPJÁTÓL 2017. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG 

 

 

Helyiség / terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak Egységár (bruttó) 

Küzdőtér – sport tevékenységre (egész 

pálya) 

Hétköznap 8-14 óráig 

Hétköznap 14-24 óráig 

8.000-12.000 Ft/óra 

13.410-16.000 Ft/óra 

Küzdőtér – sport tevékenységre (1/3 

pálya esetén) 

Hétköznap egész nap 
6.000 Ft/óra 

Küzdőtér – egyéb és sport 

tevékenységre egyaránt 

Hétköznap és hétvégén egyaránt 
25.000 Ft/óra* 

Szalagtűző ünnepélyre Hétköznap és hétvégén egyaránt 800.000 Ft/alk.** 



Különterem (VIP terem) Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 

5.000 Ft/óra  

Hosszú távú bérlők 

esetében 4.000 Ft/óra 

Kisterem – csak sport tevékenységre 

vehető igénybe 

Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 

5.000 Ft/óra 

Hosszú távú bérlők 

esetében 4.000 Ft/óra 

Szolárium Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 

270 Ft/4 perc 

 

*Az egységár magába foglalja:  

Fekete-bordó drapériát (eredményjelző fal) dekorációjaként.  

Öltözők (8db), kiszolgáló helyiségek használatát. 

Egy 30-40 fő befogadására alkalmas különtermet, melyben akár álló fogadást is tudnak tartani.  

** Az egységár magába foglalja: 

Fekete-bordó drapériát (eredményjelző fal) dekorációjaként.  

Rendelkezésre álló hangtechnika és hozzátartozó felügyelet. 

Öltözők (8db), kiszolgáló helyiségek használatát. 

Egy 30-40 fő befogadására alkalmas különtermet. 

Fekete párnázott székeket (maximum 350 db). 

Takarító és porond munkás ügyeletet 2-2 fővel a rendezvény egész idejére. 

MŰFÜVES LABDARUGÓ PÁLYA PIACI ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁS ESETÉN:  

Helyiség / terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak 
Egységár (bruttó) 

Egész pálya Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 16.00- 18.00 óráig 

Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 18.00- 22.00 óráig 

6.000 Ft/óra 

 

 

  7.000 Ft/ óra* 

* Az egységár tartalmazza a pálya világítási díját is. 

EDZŐTÁBOR CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁS ESETÉN:* 



Helyiség / terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak 
Egységár (bruttó) 

Küzdőtér – sport tevékenységre (egész 

pálya) 

Hétköznap 8-16 óráig 12.000 Ft/óra 

 

Küzdőtér – sport tevékenységre (1/3 

pálya esetén) 

Hétköznap 8-16 óráig 4.500 Ft/óra 

Kisterem- csak sporttevékenységre 

vehető igénybe 

Hétköznap 8-16 óráig 3.000 Ft/óra 

* A fenti célból történő bérbeadás időszaka: június 15. és augusztus 31. napja között, minimum 

napi 3 óra bérlési időtartam esetén. 

PARKOLÓ TERÜLET BÉRBEADÁSA ESETÉN (önálló igénybevétel esetén): 

Helyiség / terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak 
Egységár (bruttó) 

Burkolt parkoló terület Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 

60.000 Ft/óra 

 

Füves parkoló terület Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 

60.000 Ft/óra 

 

Kedvezményes bérleti díjak, adható kedvezmények mértéke a műfüves labdarúgó pálya esetén: 

 

a.) Felnőtt csapatok esetében: 

Hétköznap 20 óráig, hétvégén meccsek idejére vehető igénybe kerületi kötődésű sportegyesületek 

tekintetében! 

Igénybevétel feltételei:  

Korosztály Pályahasználat ideje: Pályahasználat 

mennyisége 

Kapható kedvezmény 

mértéke: 

Felnőtt Hétköznap 20.00 óráig Havi minimum 40 óra 

esetén: 

maximum 50 % 

Felnőtt Hétköznap 20.00 óráig Havi minimum 30 óra 

esetén: 

maximum 25 % 

Felnőtt Hétköznap 20.00 óráig Havi minimum 10 óra 

esetén: 

maximum 10 % 

 

b.) Gyermek /utánpótlás csapatok esetében: 



Hétköznap 20 óráig, hétvégén meccsek idejére vehető igénybe kerületi kötődésű sportegyesületek 

tekintetében! 

Igénybevételének feltételei: 

Használó korosztály: Pályahasználat ideje: 

Pálya használat/óra: 

Egész pálya: 

Utánpótlás 

Hétköznap 20.00 óráig 3.000 Ft 
0-19 éves korig 

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Áraink az áfa szempontjából adó alóli mentes összegek! 


