
Részvételi információk 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK: 

• Teljes regisztrációs díj: 18.000 Ft 

• Társulati tagoknak: 13.000 Ft 

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (2022. augusztus 21., 22. és 23. éjszaka) 

 
1.) – Pannon Egyetem Hotel Magister (Kollégium): 8200 Veszprém, 

József Attila utca 34/2. 

Honlap 1 ; Honlap 2 

 

 
  Forrás: http://www.fekosz.hu/site/index.php/kollegiumok/hotel-magister/ 

 

Szállásdíj várható összege:  

• 1 ágyas elhelyezés esetén: 8 550.- Ft/fő/éj  

• 2 ágyas elhelyezés esetén: 6 100.- Ft/fő/éj  

• 2x2 ágyas elhelyezés esetén: 5 000.- Ft/fő/éj 

 

http://www.fekosz.hu/site/index.php/kollegiumok/hotel-magister/
https://kollegiumok.uni-pannon.hu/kollegiumok/veszprem/hotel-magister


Elhelyezési információ:  

• 2 ágyas szoba (ebben valósul meg az 1 ágyas elhelyezés is). A 

szobákhoz minikonyha (mosogató, hűtőszekrény, mikrohullámú 

sütő), fürdőszoba és mellékhelyiség is tartozik (az ágyak nem 

tolhatóak össze). 

• 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).  

 

Reggeli igényelhető: 1.550 Ft/fő 

(tartalma: 2 db szendvics, egy db 0,5 l ásványvíz, 1 db banán vagy alma, 1 db 

0,5 l üdítő, tea vagy kávé igény szerint) 

 

A szoba 14 órától foglalható el, és az elutazás napján 10 óráig áll a 

vendégek rendelkezésére. 

 

További szolgáltatások: 

- Vendégeink rendelkezésére áll még szintenként társalgó, 

- vezeték nélküli internet a teljes épületben, 

- az épület körül zárt, kamerával megfigyelt parkoló. 

- Kollégiumunkban üzemel büfé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Akadémia Vendégház VEAB: 8200 Veszprém, Vár utca 37. 

Honlap 

 

 

Forrás. https://protektor-festek.hu/a-veszpremi-mta-szekhaz-muemlekvedelmi-epuletenek-felujitasa-protektorral/ 

 

Szállásdíj várható összege/ Elhelyezési információ:  

• egyágyas elhelyezés: 13 000 Ft/éj 

• standard, kétágyas, zuhanyzós szoba: 9 000 Ft/fő/éj 

• közös előtérrel és kádas fürdőszobával rendelkező kétszer 

kétágyas családi szoba: 8 000Ft/fő/éj 

 

Reggeli igényelhető: 1.500 Ft/fő 

 

További szolgáltatások: 

- Igény esetén van lehetőség konyhahasználatra is, ennek díja jelenleg 

1 500,- HUF/szoba/éj. 

- a Székház udvarában díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk Önöknek. 

 

 

https://tab.mta.hu/veszpremi-teruleti-bizottsag/feladatai/szolgaltatasok/vendeghaz/


3.) Szalay Villa: 8200 Veszprém, József Attila u. 21. 

 

Honlap 

 

 
  Forrás: https://szallas.hu/szalay-villa-veszprem#image-1 

Szállásdíj várható összege/ Elhelyezési információ:  

 
• egyágyas elhelyezés: 18 500 Ft/éj 

• 2 ágyas elhelyezés: 9 500 Ft/fő/éj 

Kávé és croissant benne van a szobaárban. Reggeli igényelhető: 1.800 

Ft/fő/alkalom. 
 

A szobák elfoglalhatók az érkezés napján 12.00-tól, távozás délelőtt 

11.00-ig. 

További szolgáltatások: 
- városközponttól egy rövid sétára, zárt parkolóval, pihenőkerttel rendelkezik. 

 

https://szalayvilla.hu/


ÉTKEZÉSEK: 

– Reggelik helyszíne: mindenki a saját szálláshelyén.  

- Ebéd helyszíne: Pannon Egyetem épülete 

- Ebéd ára: 5 950 Ft/fő/alkalom (svédasztalos kitelepüléssel) 

- Fogadás helyszíne: Pannon Egyetem épülete 

- Fogadás ára: 13 450 Ft/fő/alkalom (svédasztalos kitelepüléssel + 

italcsomaggal, welcome pezsgővel) 

- Borvacsora helyszín: Dobosi Birtokközpont**** 

- Borvacsora ára: 10 000 Ft/fő/alkalom 

- Jelentkezők száma: maximum 60 fő 

- Vacsora a rendezvény többi napján: egyénileg  

Jelentkezés a Fizikus Vándorgyűlésre: Az igénybe venni kívánt 

szolgáltatásokat és a számlázásra vonatkozó adatokat, a 

JELENTKEZÉS menüpontban kérjük kitölteni. A részletes visszaigazolást, a 

jelentkezési határidő leteltével küld a Társulat titkársága.  

Plenáris előadások és szekciók helyszíne: Pannon Egyetem épülete (8200 

Veszprém, Egyetem u. 10.) 

Szabad program: városnézés, kirándulás 
 

https://www.dobosi.com/hu/

