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Tájékoztató 

 
vendégpihenők díjairól 

 

 

Az igazgatóságunk objektumaiban alacsony térítési díjak mellett három vendégpihenőt 

működtetünk – Mosonmagyaróváron, Győrben, Győr - Sáráspusztán -, amely alkalmas 

rendezvények, illetve szabadtéri programok lebonyolítására is. 

 

1. Vendégpihenő (Győr): 

 

Igazgatóságunk objektumán belül (Győr, Munkácsy Mihály u. 4.) l db 4 férőhelyes apartman 

került kialakításra, amely teljesen felszerelt konyhával, fürdőszobával, televízióval, 

hűtőszekrénnyel rendelkezik. A vendégszoba a belváros szívében található, melyet az elmúlt 

időszakban felújítottunk, tiszta és rendezett állapotú. 

 

A győri pihenő igénybevételének díja: 

 

Katasztrófavédelem és Tűzoltóságok személyi állománya részére (ÁFA mentes) 

1400.- Ft/fő/nap 

 

2. Vendégpihenő (Győr – Sáráspuszta): 

 

Az igazgatóság győr-sáráspusztai oktatóbázisa – Győr-Sáráspuszta, Medvei u. 1. -  a 6-os 

helyi busz végállomásánál található, amely területén több elhelyezési lehetőséggel 

rendelkezünk. Az épületben két szoba (6-6 ágyas, összesen 12 férőhelyes), valamint konyha, 

fürdőszoba és körülbelül 30-40 fő elhelyezésére, kisebb rendezvények lebonyolítására 

alkalmas tanácsterem is található.  

 

A kerítéssel körülvett több száz négyzetméteres, füves területen szabadtéri fürdőblokk is 

található, ezért a terület alkalmas kültéri rendezvények bonyolítására (pl.: táborok, verseny, 

nyugdíjas búcsúztató, majális). Az objektumot 2016. évben felújítottuk, a fűtési rendszerét 

korszerűsítettük, valamint a városhoz közel helyezkedik el, amely könnyen megközelíthető 

tömegközlekedési eszközzel is.  

 

A győr - sáráspusztai pihenő igénybevételének díja: 

 

Katasztrófavédelem és Tűzoltóságok személyi állománya részére (ÁFA mentes) 

4.790.-Ft/fő/nap 
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3. Vendégpihenő (Mosonmagyaróvár): 

 

Mosonmagyaróvár, alkotmány u. 16. szám alatt lévő különálló apartman, önálló bejárattal a 

tűzoltó laktanyában. Az apartman az alábbi helyiséggel áll a vendégek rendelkezésére: 

 

- konyha-nappali (kihúzhatós kanapé 2fő részére) 20m2 

- 1 ágyas háló fülke 9m2 

- 2 ágyas háló fülke 9m2 

- fürdő és WC 3,6m2 

 

 
A mosonmagyaróvári pihenő igénybevételének díja: 

 

Katasztrófavédelem és Tűzoltóságok személyi állománya részére (ÁFA mentes) 

720.- Ft/fő/nap 

 

 

Az esetleges igényeket az igazgatóság műszaki osztályán lehet jelezni a 06/96/529-537 

telefonszámon. Tájékoztatjuk kedves, leendő vendégeinket, hogy a szálláshelyeket 14.00 

órától lehet elfoglalni, az utolsó nap 12.00 óráig pedig kérjük a szálláshelyek elhagyását. 

 

 


