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VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM ESZTERGOM
Miért kollégium?

A kollégiumi élet nagyszerű!- vallja minden olyan diák, aki a középiskola után távol a szülővárosától kezdi meg valamilyen
egyetemen a tanulmányait. Ilyenkor kénytelen valamilyen szálláslehetőség után nézni, és legtöbbször a kollégium adódik, mint a
legolcsóbb, legpraktikusabb lakhatási lehetőség.
Miért kollégium? Mert a kollégiumok nemcsak a hasonló érdeklődésű, hasonló korú embereket gyűjtik össze, hanem az együttlakással olyan közösséget teremtenek, amelyekben életre szóló barátságok szövődnek.

Miért éppen a PPKE Vitéz János Kollégiuma?

A Vitéz János Kollégium 2016 szeptemberétől a történelmi hírű Magyar királyi Vendégfogadó épületébe költözött, mely teljesen
felújított szobákkal, hallgatói konyhával, vizesblokkokkal, új bútorzattal, XXI. századi minőségben szolgálja hallgatóink igényeit.
A kollégiumunkban lehetőség van tanulásra, szemináriumi és egyéb dolgozatok elkészítésére, valamint kikapcsolódásra és pihenésre. A Vitéz János Kollégium az evangéliumi szeretet jegyében méltó otthonról gondoskodik azoknak a fiataloknak, akik a
keresztény erkölcsi normákat magukra nézve elfogadják és betartják.
A tanító és óvópedagógus képzésben résztvevők kényelmét szolgálja az, hogy a kollégiumtól néhány lépésre található a gyakorlatok helyszíne (gyakorló iskola, egyes óvodák).
Jól megközelíthető a kollégiumból a vasútállomás, és csupán néhány percre van a Buszpályaudvar, ahonnan az
ország számos pontjára nagy gyakorisággal indulnak buszjáratok.
A környéken lévő kollégiumok közül az egyik legolcsóbb szálláslehetőséget biztosítja a Vitéz János
Kollégium azoknak a hallgatóinknak is, akik Piliscsabán tanulnak. Piliscsaba vonattal és busszal is jól
megközelíthető, buszjáratok félóránként, vonatok óránként indulnak Budapest felé.

Milyen szolgáltatásaink vannak?
ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK:
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72 férőhely, kétágyas és háromágyas szobák
2 akadálymentesített lakószoba,
1 akadálymentesített vizesblokk
korszerű vizesblokkok (a folyosókon
korszerű hallgatói konyha két tűzhellyel, 2
mosogatóval
barátságos étkezőhelyiség
mosókonyha újszerű mosógépekkel
televízióval, számítógépekkel felszerelt
tágas közösségi helyiség,
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társalgók,
tanulószoba,
vasalók, porszívók, vízmelegítők,
mikrohullámú sütők, szendvicssütők,
kávéfőzők
értékmegőrző
barátságos, zárt udvar
WIFI elérhetőség az épület
egészében

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
A PPKE BTK esztergomi képzési helyén kiemelt figyelmet
fordítunk a sportolási lehetőségekre (kosárlabda, röplabda,
kézilabda, tollaslabda, foci, tánc (néptánc, klasszikus, latinamerikai), aerobik, evezés - „szigetkör…stb.) A Iohanneum
épületében két tornaterem, egy edzőterem, a városban uszoda várja a sportolni vágyókat. Tavasztól 5 db kerékpár áll a
kollégisták rendelkezésére.

HALLGATÓI ÉLET
A kollégiumi társalgóban csocsóasztal, társasjátékok, az udvaron ping-pong asztal áll hallgatóink rendelkezésre. Ősszel
és tavasszal a kertben van lehetőség közös bográcsozásra.

RÉGÉSZETI ÖNKÉNTES LEHETŐSÉG
Az esztergomi hallgatók betekintést nyerhetnek, és önkéntes
munka keretében részt is vehetnek a Kar régészeinek munkájában, mely Esztergomban, a várhegy oldalában zajlik.

És mindezt mennyiért kínáljuk?

Mindezekért a szolgáltatásokért a kar jelenleg az állami ösztöndíjas hallgatóktól 9.250 Ft/hó, az önköltséges képzésben
résztvevőktől 23.000 Ft/hó térítési díjat kér, mely a kulturált
környezetet, a komfortfokozatot és a közösségi életet figyelembe véve kedvezőnek mondható.

