
BOK Csarnok – atlétika pálya 
Pályahasználati rend és belépési jogosultságok – 2018/2019 

 
Nyitva tartási idő:   Hétfő – Péntek 10:00 – 20:00 

  Szombat 10:00 – 14:00 
  Vasárnap zárva 
 

Versenynapokon a verseny kezdete előtt 3 órával – a pálya berendezése miatt – edzést tartani nem lehetséges! 
 
Belépés edzésre: Napijegy árusítása nincs. A létesítményt kizárólag bérlet megváltása ellenében lehet igénybe venni, 
mely bérlet 2018. november 1-től 2019. március 31-ig tartó időszakban végig belépésre jogosít a lenti táblázat szerinti 
intervallumokban. 
 
Bérletek: 
Bérlet vásárlására kizárólag az egyesületek igazolt és érvényes vagy 2018. évben lejárt fényképes versenyengedéllyel 
rendelkező atlétái jogosultak. 
 

Bérlet típusa Bérletre jogosult atléták Belépési jogosultságok Ára 

„A” típus 

Felnőtt vagy korosztályos válogatott 
vagy MASZ képzési programba bevont 
atléta – meghatározott lista alapján 

 

Ezzel a bérlettel 
rendelkező atléták nyitva 
tartási időben bármikor, 

de lehetőség szerint 
hétköznapokon  

10:00-18:00,  
szombaton   

10:00-12:00 között 
használhatják a 
létesítményt. 

MASZ által 
finanszírozott 

Felnőtt vagy korosztályos válogatott 
vagy MASZ képzési programba bevont 
atléta – aki nem részesül a MASZ által 
finanszírozott belépői keretből ill. 
egyéni elbírálás kérvényezhető 

10.000.- +áfa 

„B” típus 
Serdülő válogatott atléták 

Ifjúsági vagy idősebb igazolt atléták 

hétköznapokon  
18:00 – 20:00 között, 

szombaton  
12:00-14:00 között 
használhatják a 
létesítményt 

10.000.- +áfa 

„C” típus 

Az „A” és „B” típusú bérletre nem    
jogosult serdülő vagy fiatalabb atléták, 

szenior/veterán atléták („kék 
könyvvel”) 

kizárólag 
hétfőn és szerdán  

18:00 – 20:00 között 
használhatják a 
létesítményt 

8.000.- +áfa 

 
A névre szóló bérletek kizárólag fényképes versenyengedéllyel együtt érvényesek és jogosítanak belépésre! 
 
A bérletet és a kinyomtatott fényképes versenyengedélyt az atléta köteles minden belépés alkalmával a beléptetést 
ellenőrző személynek felmutatni! 
 
Külföldi állampolgárságú, igazolt versenyzők, 30 napos bérletet válthatnak, melynek ára 10.000.- forint +áfa. 
Ezen bérlettel az atléta az érvényességi időn belül az „A” típusú bérlet belépési jogosultságának megfelelően 
használhatja a létesítményt. 
 
A BOK Csarnok használói kötelesek betartani a pálya és az öltözők igénybevételi rendjét valamint a házirendet. 
 

Magyar Atlétikai Szövetség 


