
BÓKAY (PARK) USZODA ÉS STRANDFÜRDŐ 

NYITVATARTÁS 

 

Az Uszoda nyitvatartása: 

Hétköznap:    6:00 – 21:00 

A teljes nyitvatartási idő alatt legalább egy szabad sáv a lakosság számára rendelkezésre áll.   

Hétvégén és ünnepnapokon (amennyiben ünnepnapokon nyitvatartás szempontjából kijelölt 

uszoda): 6:00-19:00 

6:00-19:00 legalább 1 szabad úszósáv a lakosság rendelkezésére áll  

9:00-10:00  minden vasárnap ingyenes felnőtt úszásoktatás kerületi lakosok számára 

Pénztárzárás hétköznap 20:00 órakor, hétvégén 18:00. A medencetér elhagyása hétköznap 20:45 

óráig, hétvégén 18:45-ig kötelező.  

A sávbérlők a nyitást megelőzően 10 perccel léphetnek az uszodába. 

A Strand nyitvatartása: 

Minden nap 9:00-19:00 óráig, kivéve hőségriadó elrendelése esetén, hétvégén: 20:00 óráig tart nyitva. 

A nyitvatartás változtatás jogát fenntartjuk. 

 

ÁRJEGYZÉK ÉRVÉNYES: 2020. NOVEMBER 15. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG 

 

 

 

A Bókay (Park) Uszoda árjegyzéke 

Szolgáltatás megnevezése: Időszak:***** Bruttó egységár: 

Felnőtt belépő szauna használatával 

 1 alkalomra*  

 

 

Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 

1.300 Ft 

Nyugdíjas/Ifjúsági belépő*/ Gyermek 

belépő ** szauna használatával 

1 alkalomra 

Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 
1.100 Ft 

Szépkorú belépő (90. év betöltését 

követően)** szauna használatával 

Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 
ingyenes 



1 alkalomra 

Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Szauna használatával 

Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 
3.800 Ft 

Felnőtt bérlet 10 alkalmas*/***/**** 

Szauna használatával 

Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 

11.700 Ft 

 

Nyugdíjas, ifjúsági, gyermek bérlet 10 

alk.**/*** 

Szauna használatával 

Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 
9.900 Ft 

 

Ruhatár Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 

250 Ft 

Álló szolárium Hétköznap, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 

520 Ft/4 perc 

Proxy kártyás bérlet előállításának, 

pótlásának díja**** 

Proxy kártya visszaváltási értéke**** 

 
650 Ft/db 

650 Ft/db 

 

*Felnőtt belépő, a felnőtt 10/30 alkalmas bérlet árából 50%-os kedvezményt biztosítunk a Városgazda XVIII, 

kerület Nonprofit Zrt. (Városgazda) dolgozói/ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzat köztisztviselői/ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és 

Külső- Pesti Tankerületi Központ közalkalmazottjai/ Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatala 

kormánytisztviselői/a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú 

Kft./ Gazdasági Ellátó Szolgálat/ Bp. XVIII. kerületi Mentőszolgálat munkavállalói számára. A kedvezmény 

biztosításának feltétele a Városgazda Alkalmazotti kártya/ fényképes és névre szóló céges belépőkártya/ 

Kedvezménykártya/ Uszodai Kedvezménykártya felmutatása. 

*Felnőtt belépő, a felnőtt 10/30 alkalmas bérlet árából 25%-os kedvezményt biztosítunk a Budapest Airport, 

Lufthansa Technik Kft. és a Piros Iskola Alapítvány számára. 

** Nyugdíjas jegy/bérlet vásárlásának feltétele a nyugdíjas igazolvány bemutatása. Szépkorúak esetében az 

ingyenes belépőjegy igénylésének feltétele a személy igazolvány bemutatása.  

 Ifjúsági jegy/bérlet vásárlásának feltétele az érvényes nappali tagozatos diákigazolvány bemutatása. 

Gyerekjegy/bérlet vásárlásának feltétele 7 éves kor felett az általános iskolai diákigazolvány bemutatása. 

***Bérleteink névre szólóak. A 10 és 30 alkalmas bérleteink a kiállítás napjától számítva 3 hónapig érvényesek. 

Lejárati időn túl, a fel nem használt alkalmak jóváírására nincs mód. Bérletvásárláskor kérjük a személyi 

igazolvány felmutatását. 

**** A Bérlet tulajdonosai kötelesek azonnal jelenteni az Uszoda pénztárában, ha a kártyát elveszítik, vagy az 

megsemmisül. A bérlet letiltásáról az Uszoda pénztárosa intézkedik. Az elveszett, megsemmisült bérlet pótlásának 

díja 500,- Ft. A sértetlen állapotban lévő bérletek visszaváltási értéke 500,- Ft. A bérletek az Uszoda pénztárban 

adhatók le. 

*****Munkanap áthelyezés esetén a szombati munkanap az árak és a nyitva tartás tekintetében hétköznapnak 

minősül. 



Sávhasználati díjak 

Szolgáltatás megnevezése Időszak Egységár (bruttó)  

Uszodai sávbérlet  Hétköznap és hétvégén  6.600 Ft / 45 perc / sáv 

Sávonként max. 20 fő  

Uszodai sávbérlet  Hétköznap és hétvégén  8.250 Ft / 60 perc / sáv  

Sávonként max. 20 fő  

„Eseti” sávlemondási díj Hétköznap és hétvégén  2.200 Ft / alkalom/ sáv 

„Végleges” sávlemondási díj Hétköznap és hétvégén  30.800 Ft / alkalom/ sáv 

*Munkanap áthelyezés esetén a szombati munkanap az árak tekintetében hétköznapnak minősül. 

Uszodánk szolgáltatásai K&H, OTP és MKB SZÉP kártyájával is igénybe vehetőek. Uszodánk 

bankkártya elfogadóhely. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Áraink az áfá-t tartalmazzák! 

BÓKAY (PARK) STRANDFÜRDŐ 

 

ÁRJEGYZÉK ÉRVÉNYES: 2020. NOVEMBER 15. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG 

 

 

A Bókay (Park) Strandfürdő árjegyzéke 

Szolgáltatás megnevezése: Időszak: Bruttó egységár: 

Felnőtt, nyugdíjas, ifjúsági belépő  

1 alkalomra 
Hétköznap és hétvégén 1.300 Ft/alkalom/fő 

Gyermek belépő (3-14 éves korig)  

1 alkalomra 
Hétköznap és hétvégén 850 Ft/alkalom/fő 

Családi belépő 1 alkalomra 

(2 felnőtt, 2 gyerek, vagy 1 felnőtt, 3 

gyerek belépésére jogosít) 

Hétköznap és hétvégén 3.500 Ft/alkalom/család 

Értékmegőrző szekrény bérlése Hétköznap és hétvégén 150 Ft 

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Áraink az áfá-t tartalmazzák! 



 


