Mit kell tudni a kollégiumról?
A kollégium 483 fős, koedukált, és a Rátz László
utcában található.
Fontosnak tartjuk, hogy kollégiumunkban a régi és
az új kollégista már az első perctől jól érezze magát, a szülő pedig biztonságban tudja gyermekét.
Célunk, hogy diákjaink életében, választásaiban a
pozitív gondolkodás és jövőkép legyen uralkodó.
Kollégiumunkban biztosítjuk a nyugalmat a tanuláshoz, tartalmas programokat nyújtunk a szabadidő egészséges és értelmes eltöltéséhez.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a felzárkóztatást és az állandó korrepetálást.
Intézményünk részt vesz az országos Arany János
Tehetséggondozó Programban, de általában is
nagy hangsúlyt fektet a tanulás- és tehetségsegítésre.
Ki jelentkezhet a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumba?
Alapesetben az a diák, aki tanulói jogviszonyban
áll valamelyik budapesti közoktatási intézménnyel.
A részletekről érdeklődjenek honlapunkon vagy
titkárságunkon!
Hogyan kell intézni a felvételt?
A kitöltött adatlapot (jelentkezési lapot), mely letölthető a honlapunkról vagy átvehető a titkárságon, egy saját részre megcímzett, felbélyegzett,
közepes méretű borítékkal, iskolalátogatási igazolással és az év végi bizonyítvány másolatával
együtt el kell küldeni a következő címre: Táncsics
Mihály Tehetséggondozó Kollégium, 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.
A felvételi kérelem elbírálását követően a döntésről értesítést küldünk. Felvétel esetén válaszlevelünkben az összes tudni- és tennivalóról tájékoztatjuk.

Kollégiumunk infrastruktúrája:

 Kiváló szaktanárokból álló tantestület, korrepe-

tálás és felkészítés a következő tantárgyakból:
 Kellemes hangulatú 4 ágyas lakószobák, hűtő-

vel.
 Napi háromszori étkezést biztosító menza.
 Emeletenként két teakonyha (vízforraló, szend-

vicssütő, főzőlap, mikró), mosókonyha.
 WIFI elérhetőség az egész épületben.

 matematika,

történelem, irodalom, nyelvtan,
földrajz, fizika, biológia és kémia.

 Zavartalan tanulási időszak 16-19 óra között.
 Szaktanári felkészítés emelt- és középszintű

érettségire, továbbá nyelvvizsgára való felkészítés az alábbi nyelvekből: angol, latin, német,
spanyol, orosz.
 Kollégiumunknak tágas, rendezett kertje van.
Bográcsozási lehetőség és kemence rendelkezésre áll. Az udvarban sportpályák (strandröplabda-,
tenisz-, kosár- és futball) találhatók.


Fedett kerékpártároló.



Zöldövezeti, budai környezet.



Kiváló tömegközlekedés (M4-es metró, 1-es
villamos és a fonódó villamoshálózat).

A Bikás park M a felsorolt buszjáratokkal, valamint az M4-es metróval, míg az Etele út / Fehérvári út a felsorolt villamosokkal érhető el.
 Több mint 20.000 kötetes könyvtár.

Mit lehet csinálni a szabadidőben?
 A kollégiumnak vannak saját sportpályái, lehet

focizni, teniszezni, röplabdázni, kézilabdázni,
kosarazni, ping-pongozni, tollasozni.

 Klubhelyiségeinkben csocsó, billiárd, Xbox és

társasjátékok használhatók.
 Jól felszerelt konditerem és aerobik terem vehető

igénybe.
 Színház- és kiállításlátogatásokat szervezünk a

diákok igényei szerint.
 Sokféle szakkör működik a kollégiumban (kéz-

műves, üvegfestő, relaxáció, jóga, média, idegen
nyelvi szakkörök, sportkörök stb.).

Elérhetőségeink
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

1119 Budapest, Rátz László utca 3-7.
OM azonosító: 039252

Telefonszámaink:
Központi: +36 (1) 606-7200
Titkárság: +36 (1) 606-7176
E-mail: titkarsag@tmtk.hu
Titkársági nyitvatartás:
Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 14:00

Honlap:
www.tmtk.hu
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