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TÁJÉKOZTATÓ 

A FŐISKOLAI TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSÉRŐL 

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. 

Felhívjuk a 2018. évi felvételi eljárásban felvett hallgatóink figyelmét, hogy beiratkozni 

kizárólag a felvételi eljárást követő első regisztrációs időszakban lehet. 

Aki az I. évfolyam 1. félévében nem iratkozik be (akár aktív, akár passzív státuszra), elveszíti a 

főiskolára történő beiratkozási jogát. 

A hallgatói jogviszony fennállása alatt a későbbiekben újabb beiratkozásra nem lesz szükség, a 

hallgatónak a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban: NEPTUN rendszer) 

kell nyilatkoznia a tanulmányai folytatásáról.  

A beiratkozás helyszíne: 

2600 Vác, Konstantin tér 1-5., I. emelet, II. János Pál terem 

A beiratkozás időpontjai: 

Gólyatáborban részt vevő első éves hallgatók beiratkozása: 2018. augusztus 28. (kedd) 10.00 óra 

Első éves nappali tagozatos hallgatók beiratkozása: 2018. augusztus 28. (kedd) 10.00 óra 

Első éves levelező tagozatos hallgatók beiratkozása: 2018. szeptember 1. (szombat) 9.00 óra 

A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2018. szeptember 1. (szombat) 9.00 óra 

A beiratkozásra a következőket hozza magával: 

- A főiskola honlapjáról letölthető dokumentumok közül (hallgatóknak → 

beiratkozóknak útvonalon elérhetőek): 

1. képzési szerződés 2 példányban (önköltséges hallgatók)

2. tűz-és munkavédelmi nyilatkozat

3. hallgatói adatkezelés nyilatkozat

 1 db színes igazolványképet

(Hátlapjára a nevét írja rá! Amatőr felvételt vagy színes fénymásolatot nem fogadunk el!);

 személyi igazolványt,

 lakcímkártyát,

 adóazonosító kártyát,

 TAJ-kártyát,

 eredeti középiskolai bizonyítványt, érettségi bizonyítványt, oklevelet, valamint az

ezekről készült fénymásolatokat,

 a bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentumot (pl. számlakivonat fejléce),

 Ha van: nyelvvizsga-bizonyítványt, a többletpontokra jogosító bizonyítványokat,

korábban szerzett oklevelet, szakmai bizonyítványt, valamint az ezekről készült

másolatokat.

Beiratkozni csak a felsorolt dokumentumokkal lehet!  
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A tanítás órarend szerint 

 nappali tagozaton 2018. szeptember 3-án (hétfőn),

 levelező tagozaton 2018. szeptember 1-jén (szombaton) kezdődik.

Az órarendet a tárgyak felvétele után a Neptun rendszerben találja, levelező tagozatos hallgatók 

az első tanítási nap órarendjét aznap kapják meg. 

További tudnivalók: 

- Kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégium igényléséről szóló tájékoztató 

levél, valamint az igényléshez szükséges pályázati lapot mellékelten küldjük. 

- Az önköltséges hallgatók önköltségének befizetése a Neptun rendszeren keresztül történik. 

Részletes tájékoztató a befizetés lépéseiről a honlapon található. 

- Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően kérhető a Tanulmányi 

Osztályon. 

- Az óvodapedagógus, a tanító és a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokra felvételt nyert 

hallgatóknak a tanév megkezdésekor érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkezniük. 

Vác, 2018. augusztus 1. 

Tanulmányi Osztály 

mailto:avkf@avkf.hu

