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Központi Kollégium (2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.)

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola központi kollégiuma a volt szeminárium műemlék
jellegű, barokk stílusú épületében kapott helyet a Székesegyház és a Püspöki Palota
szomszédságában.

Elhelyezés

lakóegységekben,

melyhez

előszoba,

két

lakószoba,

fürdőszoba

és

mellékhelyiség tartozik. A szobák 2-3 férőhelyesek, internet- hozzáférési lehetőséggel.
A Kollégiumban 62 fő elhelyezésére van lehetőség. Az épület főbejáratánál éjjel-nappali
portaszolgálat, a kollégiumban kártyás beléptető rendszer működik. A kollégium területe
kamerával védett. Néhány kép:

Tisztelt Szállóvendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.09.01. napjától minden szálláshelyen kötelező az
okmányolvasó használata a szálláshelyre történő bejelentkezéshez a magyar és külföldi
állampolgároknak egyaránt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy indulás előtt feltétlenül ellenőrizzék, hogy
okmányaik Önöknél vannak! A rendelet a gyerekekre is vonatkozik!
Tehát amennyiben érkezéskor a Vendég okmányok nélkül érkezik, a szállást a hatályos
jogszabályok miatt nem áll módunkban biztosítani!
Megértésüket és szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Szállásfoglalás: írásban, a mellékelt egyéni, vagy csoportos Szállásfoglalás nyomtatvány
kitöltésével.
A foglalásról írásos visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a foglaló adatait, a szállás
igénybevételének idejét, az éjszakák számát, fizetendő szállásdíjat, az IFA összegét, a
fizetés módját.
Csak a visszaigazolt foglalás tekinthető véglegesnek.
Szállásdíj
Központi Kollégium: egyéni foglalás esetén 4500,- Ft/ fő /éj + 300,- Ft IFA
csoportos foglalás esetén (10 fő felett): 4000,- Ft/ fő/éj+300,- Ft IFA
A szállásdíj kifizetése csak átutalással lehetséges, legkorábban érkezés előtt egy héttel.

Áraink tartalmazzák a férőhely rendeltetésszerű használatát, a víz, elektromos áram,
internet használatát, a mosás, a végtakarítás és az adó összegét. Ágyneműt, huzatot
biztosítunk.
Idegenforgalmi adó (IFA): 18 éves kor felett, a szállásdíjjal együtt fizetendő.
A szállásdíjat a kollégium 10700323 - 67353264 - 52200005 sz. számlájára kérjük utalni.
A befizetett összegről számlát küldünk a megadott számlázási címre.
Fontos! Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét és a szállás időtartamát!
Érkezés, a szállás elfoglalása
A szállást 14 órától lehet elfoglalni, és legkésőbb 10 óráig kérjük elhagyni. Előzetes
megállapodás esetén természetesen ettől az időponttól el lehet térni. Érkezéskor a portai

bejelentő lap kitöltését követően vehető át a szobakulcs és beléptető rendszerhez
szükséges kártya, melyet minden vendég köteles használni.
Étkezés: A főiskola épületében külsős vállalkozó által működtetett ebédlőben kedvező
áron lehetőség van az étkezések megrendelésére. Érdeklődni az alábbi elérhetőségen
lehet:
Fidel Andrea konyhafőnök: 06 20/454-5450
Parkolás:
A főiskolának és a kollégiumi épületeknek nincs saját parkolója, parkolási lehetőség a
környező kis utcákban lehetséges.
Közös helyiségek, teremigény:
A Központi Kollégium közösségi helyisége a főiskola alagsorában található. A
pincehelyiség használata ingyenes, de előzetes egyeztetéshez kötött.

További kérdés/kérés esetén állunk rendelkezésükre!
email: kollegium@avkf.hu

Szeretettel várjuk kollégiumunkban!

Kollégium vezetése

