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Általános tájékoztató 

 
A Magister Kollégiumban egész évben várjuk vendégeinket, 

akik az alábbi szobatípusok közül választhatnak: 

 

 

2x2 ágyas szoba (közös fürdőszoba a két szobához):  

A szobákhoz minikonyha (mosogató, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő) tartozik. A fürdőszoba 

és mellékhelyiség a két szoba között, közösen áll rendelkezésre. (az ágyak nem tolhatóak össze).  

 

2 ágyas szoba: 

A szobákhoz minikonyha (mosogató, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő), fürdőszoba és 

mellékhelyiség is tartozik (az ágyak nem tolhatóak össze).  

 

Vendégeink rendelkezésére áll még szintenként társalgó, illetve vezeték nélküli internet a teljes 

épületben.  

Az épület körül zárt, kamerával megfigyelt parkoló található. 

 

A kollégium épületében a dohányzás szigorúan tilos, a dohányzásra kijelölt hely az épületen 

kívül található. A szabály megszegése esetén a vendég anyagi kártérítésre kötelezhető.  

 

 

A szoba 14 órától foglalható el, és az elutazás napján 10 óráig áll a vendégek rendelkezésére. 
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Áraink: 
 

A lentebb felsorolt áraink az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) tartalmazzák! 

 

Lakóegység típusa 
Szállásdíj Szállásdíj 

szobánként 2 fő esetén 1 fős elhelyezés esetén 

2x2 ágyas szobában 5 250 Ft / fő / éj 9 450 Ft / fő / éj 

2 ágyas szobában 6 510 Ft / fő / éj 9 450 Ft / fő / éj 

 

Áraink kiemelt időszakban (2022.07.20 – 2022.07.23. között): 
 

Lakóegység típusa 
Szállásdíj Szállásdíj 

szobánként 2 fő esetén 1 fős elhelyezés esetén 

2x2 ágyas szobában 6 300 Ft / fő / éj 10 500 Ft / fő / éj 

2 ágyas szobában 7 350 Ft / fő / éj 10 500 Ft / fő / éj 

 

Gyermek 6 éves korig a szülővel egy ágyon (vagy behozott gyermekágyon) térítésmentes.  

 

Áraink az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák,  

mely 18 év felettiek esetében 500.- Ft / fő / éj 

   

Fizetés: Érkezéskor a helyszínen, készpénzben (HUF). 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

 

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, várjuk visszajelzését az elhelyezés és  

a pontos szobatípusok megnevezésével az alábbi címen: magister@vekoll.uni-pannon.hu. 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:  

Pannon Egyetem Magister Kollégium 
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