
BÓKAY-KERT SZABADIDŐKÖZPONT 

NYITVATARTÁS 

A Kert nyitvatartása: 

Hétköznap és hétvégén:   6:00- 22:00, kivéve a futópálya korai használata céljából a 

Makói utcából nyíló kiskapu   04:30- tól nyitásra kerül, azzal a kikötéssel, hogy a Kert 

területén 04:30 – 6:00 óra között csak zajjal nem járó, környezetet nem zavaró tevékenység 

végezhető.  

A Főépület nyitvatartása: 

A főépület irodaként üzemelő része.Hétköznap és hétvégén:  8:00 – 22:00 (kivéve ünnepnapokon) 

A főépület nem irodaként üzemelő része Hétköznap és hétvégén: 8:00 – 20:00 (kivéve 

ünnepnapokon) 

A nyitvatartás változtatás jogát fenntartjuk. 

 

ÁRJEGYZÉK ÉRVÉNYES: 2020. NOVEMBER 15. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG 

 

 

Helyiség/terület használati díjak: 

Szolgáltatás megnevezése: Időszak: Bruttó egységár: 

Fesztivál Színpad és környéke minden időszakban 25.000Ft/óra  

színpad nélkül 20.000Ft/óra 

Kistavak és környékük minden időszakban 5000Ft/óra    

Kézműves tér minden időszakban  7000Ft/óra    

Főzőfalu területe minden időszakban  15.000Ft/óra  

Szabadtéri Színpad minden időszakban 20.000Ft/óra   

Szabadtéri Színpad öltöző minden időszakban 5.000 Ft/ alkalom 

Nagyszínpad és környéke minden időszakban  25.000 Ft/óra  

színpad nélkül 20.000Ft/óra 

Futó erdei tornapálya minden időszakban 6.350 Ft/ óra 

Salakos pálya – Margó Tivadar úti 

bejárat és a Főépület között 
minden időszakban 7.000Ft/óra    

Tenisz büfé melletti iroda helyiség minden időszakban 50.000 Ft/hó 



Főépület bérelhető helyiségei: 

Nagyterem minden időszakban 8.000 Ft/óra 

Veranda minden időszakban 2.540 Ft/óra 

Tárgyaló minden időszakban 2.540 Ft/óra 

Egyéb helyszínek a Bókay- kertben 100 Ft/nm 

A szalagtűző bálok, sportcélú, kulturális, illetve szabadidős, szórakoztató események, valamint esküvők 

kivételével minden egyéb igénybevétel térítési díja 3.000.000 Ft/nap (24 óra). Ettől eltérni csak a 

fenntartó engedélyével lehetséges. 

Helyiség/terület használati díjak piaci alapon történő bérbeadás esetén 

Szolgáltatás megnevezése: Időszak: Bruttó egységár: 

Élőfüves focipálya  minden időszakban 8:00- 

22:00 

2.000 Ft világítási díj 

Strandfoci pálya minden időszakban 8:00- 

22.00 

6.000 Ft/ 50 perc  

Műfüves pálya Hétköznap, munkaszüneti 

napokon 16.00- 22.00 óráig 

Hétvégén 8:00- 22.00 

8.000 Ft/óra + 2.000 Ft 

világítási díj 

Műfüves pálya Utánpótlás 0-19 éves 

korig (kerületi kötődésű 

sportegyesületek tekintetében) 

Hétköznap 20.00 óráig 

 

5.000 Ft/óra + 2.000 Ft 

világítási díj 

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Jelen áraink a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által 

szervezet nagyrendezvényekre nem érvényesek. Áraink az áfa szempontjából adó alóli mentes összegek! 

 


