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TÁJÉKOZTATÓ KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉSRŐL 

Szent József Kollégium: 

A beköltözés időpontja: 2019. szeptember 1. (vasárnap)  

  13:00-15:00 óráig 

Központi Kollégium: 

A beköltözés időpontja: 2019. szeptember 1. (vasárnap)  

                                              15:30- 17:00 óráig 

   

Amennyiben a fenti időpontokban nem tud beköltözni a kollégiumba, kérjük, szeptember 1-ig 

feltétlenül jelezze a kollegium@avkf.hu e-mail címen.  

A már megigényelt kollégiumi férőhely visszamondásának végső határideje: 2019. 

augusztus 31. 

Határidőn túli lemondás esetén a szeptemberi kollégiumi díjat be kell fizetni. 

A beköltözés rendje a következő: 

1. Regisztráció: A regisztrációra hozza magával: 

a) Orvosi igazolást arról, hogy nem szenved fertőző betegségben, így közösségbe 

felvehető; 

b) Bentlakási szerződést két példányban kitöltve és aláírva; 
(letölthető honlapunkról: www.avkf.hu  / Kollégium/ Beköltözés a kollégiumba) 
FONTOS! Szerződés hiányában a kollégiumi férőhely nem foglalható el, 
nyomtatásra, másolásra helyben nincs lehetőség! 

c) Igazolást az egy havi kollégiumi díjnak megfelelő kaució befizetéséről. 

A fenti dokumentumok hiányában a beköltözés nem lehetséges. 

2. Közgyűlés 

2019. szeptember 1-én 17.15-kor Kollégiumi Közgyűlést tartunk, melyen a 

megjelenés kötelező! A gyűlésen kerül sor a kollégium Tűz és Balesetvédelmi 

szabályzatának ismertetésére, melynek megismerése, aláírása és betartása 

minden hallgató számára KÖTELEZŐ!  

Helye: Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Szent Cecília terem 

A szeptember havi kollégiumi díj befizetése Neptun rendszeren keresztül történik. 
Fizetési határidő: 2019. szeptember 15. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kollégiumba saját tulajdonú elektromos berendezések 
behozatala és használata csak előzetes bejelentés és nyilvántartásba vétel után lehetséges.  
Az ehhez szükséges nyomtatvány beköltözéskor a regisztrációs pultnál beszerezhető. 

A 200 Watt feletti teljesítményű készülékek után többletszolgáltatási díjat kell fizetni.   
Kivételt képez ez alól a személyi számítógép, szórakoztató elektronikai, és a kis fogyasztású 
háztartási eszközök. 
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Többletszolgáltatási díjak a 2018/19-es tanévben 

200 W-1200 W teljesítményű műszaki eszköz használata 500,- Ft/ hó 

1200 W- 2000 W 1000 ,- Ft / hó 
2000 W felett 1500,- Ft/ hó 

 
 
 

Kollégiumi díjak a 2019/2020-as  tanévben  
 

Kollégium 
Államilag támogatott 

képzés 
Önköltséges képzés Levelező* 

Szent József 
Kollégium 

13. 500.- Ft 23. 500,- Ft 35.000.-Ft 

Központi Kollégium 14.500.-Ft 24.500.- Ft 35.000.- Ft 

* Levelező tagozatos  hallgatóink számára korlátozott számban biztosítunk férőhelyet. 

Azoknak a felső éves hallgatóknak, akik kauciójukat tanév végén nem kérték vissza, értelemszerűen 

csak a kollégiumi díjat kell befizetniük. 

Ágyneműt és huzatot igény esetén biztosítunk!  

2019. szeptember 1-én 17.15-kor Kollégiumi Közgyűlést tartunk, melyen a megjelenés kötelező! 

A gyűlésen kerül sor a kollégium Tűz és Balesetvédelmi szabályzatának ismertetésére, melynek 
megismerése, aláírása és betartása minden hallgató számára KÖTELEZŐ! 

 

 

Egyéb információ a kollégium honlapján olvasható. 

További kérdés / kérés esetén az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet. 

Tóthné Vastag Mónika Szegedi Marianna 

adminisztrátor kollégiumvezető 

Tel: 27/ 511-150 /621-es mellék Tel: 27/ 511-156 

E-mail: kollegium@avkf.hu E-mail: szegedi.mariann@avkf.hu 

    

Vác, 2019. július 29.      
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Tájékoztató a kollégiumi térítési díjak befizetéséről 

A kollégium által használt számlaszámok: 

Kollégiumi díj (Neptun gyűjtőszámla): 10700323–67353264–52000001 

Közlemény rovat: NK-Neptun kód Név, pl.: NK-ABC123 GIPSZ JAKAB 

A Neptun rendszer egyéb információkat, kiegészítéseket NEM tud értelmezni! 

Kollégiumi kaució: 10700323-67353264-52200005 

Közlemény rovat: NK-Neptun kód Név, kollégiumi kaució 

 pl.: NK-ABC123 GIPSZ JAKAB kollégiumi kaució 

A kaució NEM a Neptun rendszeren keresztül történik, ezért kérjük, ebben az esetben írják oda a 

befizetés célját! 

A kollégiumi díjat Neptun rendszeren keresztül lehet befizetni. Az átutalást követően kb. 2-3 nap 

múlva jelenik meg az egyenleg a pénzügyek/befizetés menüpont alatt. Ebből az egyenlegből 

lehet költeni, és befizetni a kiírt aktív tételeket. Egy tétel akkor van befizetve, ha a státusza 

teljesített lesz. 

Befizetés: A képernyő alján a befizetendő kiírt tételeknél meg kell keresni azt a sort, amit be 

szeretnénk fizetni. A sor végén a jelölőnégyzetbe betesszük a pipát, majd rákattintunk a befizet 

gombra. Ezután a rendszer kiírja a befizetés típusát, fizetési módot. Itt semmit sem kell 

módosítani, csak ismételten rákattintani a befizetés gombra. 

Ha sikerült a befizetés, megkapjuk a visszaigazolást, és a pénzügyek/befizetés menüponton 

láthatjuk, hogy az egyenlegünk csökkent, a kiírt tételünk mellett pedig a státusz teljesített lesz. 

A Neptun rendszeren keresztül történik a kollégisták teljes havi díjának a befizetése, a késedelmi díj 

befizetése, és a kártérítések fizetése. Ezekben az esetekben mindig a fent leírtak szerint kell eljárni. 

Nem a Neptun rendszeren keresztül, tehát egyszerű átutalással történik az egyszeri kollégiumi 

szállások, és a kauciók fizetése. 

Képpel illusztrált részletes tájékoztató a www.avkf.hu Tanulmányok/Tájékoztatók 
menüpontja alatt érhető el! 
 
További probléma/kérdés esetén az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:  

Hugyecz Georgina 
Tel.: 06-27/511-150 - 313-as mellék 
E-mail: hugyecz.georgina@avkf.hu 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
Gazdasági Osztály 

http://avkf.hu/sites/default/files/befizetes_a_neptun_rendszerbe_2015.pdf
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