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Horváth Pál Sportcentrum  

Sportpálya alkalmi bérleti díjak 

(NBI, NBII, NBIII-ban szereplő csapatokra egyedi árszabás vonatkozik) 

* Szabadon használhatja a Horváth Pál Sportcentrum sportpályáit és öltözőit a foglaltság függvényében. A regisztráció 

során vállalja a sportoló a havi sportolói hozzájárulás megfizetését. Nem szükséges DSE igazolt sportolóvá válni. A 

szabad használat a tagság fennállásáig érvényes. Diósjenői sportszervezetek sportolóira egyedi ár vonatkozik. 

 

 

1-10 órára* szóló 

bérlet esetén 

11-20 órára* szóló 

bérlet esetén 

21-30 órára* szóló 

bérlet esetén 

30+ órára* szóló 

bérlet esetén 

A fenti árak a 

mérvadók 
10% kedvezmény  15% kedvezmény Egyedi kedvezmény 

’* az egyszerre lefoglalt órák számát jelenti 

 

Sportpálya aktuális foglaltság: http://www.diosjenosport.hu/sportnaptar 

 

 

Sportpálya foglalás, információ: +36 30 300 82 63 vagy info@diosjenosport.hu 

 

 

Bérlés főbb szabályai (további részletek a szerződésben): 

- Minden megkezdett óra számít 

- Amennyiben a Bérlő a bérlemény használatától a bérbeadás napján annak használatba 

vétele előtt 2 (kettő) órával visszalép, köteles a teljes bérbeadási összeget kifizetni.  

- Amennyiben a bérlő a bérlemény használatától a bérbeadás napján annak használatba vétele 

előtt 4 (négy) órával visszalép, úgy köteles a bérbeadási összeg felét kifizetni. 

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk költségei a Bérlőt terhelik.  

- A pályák csak abban az esetben használhatók, ha a létesítményvezető, vagy a pályagondnok 

játékra alkalmasnak ítélik meg az állapotát (nem felázott, nem fagyott stb.) 

- Amennyiben a pálya alkalmatlansága miatt meghiúsul a bérlés akkor a bérbeadó az adott 

alkalomra vonatkozó teljes bérleti összeget visszafizeti a bérlőnek 

- Amennyiben a csapat fele regisztrált sportoló, a pálya használat minden játkos számára 

ingyenes (kispályán min. 6 fő, nagypályán min. 11 fő) 

 Nem DSE sportolóknak DSE regisztrált sportolóknak* 

 
Világítás nélkül, 

öltözővel 

Világítással, 

öltözővel 

Nem tagja más 

sportszervezetnek 

Tagja más 

sportszervezetnek 

Élőfüves kispálya 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 

2.500 Ft / hó / fő 45.000 Ft / hó / fő 

Műfüves kispálya 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 

Élőfüves 

nagypálya 
20.000 Ft/óra - 

Műfüves 

nagypálya 
20.000 Ft/óra 30.000 Ft/óra 

http://www.diosjenosport.hu/sportnaptar

