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DEÁK FERENC „BAMBA” SPORTCENTRUM  

NYITVA TARTÁS 

A Sportcsarnok nyitva tartása: 

hétköznap: 7:00 – 22:00 (bérlői igényeknek megfelelően, kivéve 

ünnepnapokon, amikor zárva tart a Sportcsarnok) 

hétvégén: 8:00 – 20:00 (bérlői igényeknek megfelelően kivéve 

ünnepnapokon, amikor zárva tart a Sportcsarnok) 

A labdarúgó pályák nyitva tartása: 

élőfüves pálya:  08.00- 22.00 (április – november hónapok között, csak 

külön bejelentkezés alapján kivéve ünnepnapokon, amikor 

zárva tart a pálya) 

műfüves pálya:  07.00- 22.00 (egész évben, csak külön bejelentkezés alapján 

kivéve ünnepnapokon, amikor zárva tart a pálya) 

A Gerely utcai pálya nyitva tartása: 

Hétköznap és hétvégén:   0.00 – 24:00  

A nyitva tartás változtatás jogát fenntartjuk. 

 

ÁRJEGYZÉK ÉRVÉNYES: 2017. SZEPTEMBER 01.  NAPJÁTÓL 2018. JANUÁR 31. NAPJÁIG 

 

 

I.) SPORTCSARNOK: 

Helyiség / terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak Egységár (bruttó) 

Küzdőtér – sport tevékenységre 

(egész pálya) 

Hétköznap 8-14 óráig 

Hétköznap 14-24 óráig 

10.000 Ft/óra 

15.000 Ft/óra 

Küzdőtér – egyéb tevékenységre 

(egész pálya) 

Hétköznap és hétvégén egyaránt 
25.000 Ft/óra 

Küzdőtér – sport tevékenységre Hétvégén 
20.000 Ft/óra 

Bálra, szalagtűző ünnepélyre Hétköznap és hétvégén egyaránt 
800.000 Ft/alk. 

Különterem Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 
8.000 Ft/óra 

Öltöző (szabad kapacitások 

függvényében, abban az esetben, ha 

csak öltözőt bérel)  

Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 1.000 Ft/óra 

Eredményjelző berendezés bérleti díja Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 
1.000,- Ft / óra 

Végtakarítás minden bál, koncert után kötelező 

igénybe venni 
50.000 Ft/alk. 

 

II.) MŰFÜVES ÉS FÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA: 

 

Piaci alapon történő bérbeadás díjai: 
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Terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak Egységár (bruttó) 

Egész pálya Hétköznap és hétvégén egyaránt 15.000 Ft/óra* 

 

1/2 (fél) pálya Hétköznap és hétvégén egyaránt 
10.000 Ft/óra* 

1/3 (egyharmad) pálya Hétköznap és hétvégén egyaránt 
8.000 Ft/óra* 

„SZAC Hotel” épületében található 

öltöző (szabad kapacitások 

függvényében, abban az esetben, ha 

csak öltözőt bérel) 

 

Hétköznap, hétvégén, munkaszüneti 

napokon 
1.000 Ft/óra 

*Az egységár az edzések, illetve meccsek lebonyolítása esetén is ugyanaz! Az egységár tartalmazza a 

pályák világítási díját is. 

Kedvezményes bérleti díjak, adható kedvezmények mértéke: 

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: 1/2 pálya: 
1/3 pálya: 

Utánpótlás 

0-19 éves korig 

Hétköznap 20.00 

óráig 3.000 Ft 2.000 Ft 

 

1.500 Ft 

 

III.) GERELY UTCAI PÁLYA: 

Helyiség / terület használati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak Egységár (bruttó) 

Sportpálya Hétköznap és hétvégén egyaránt 5.000 Ft/óra 

 

 

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

 


