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TÁJÉKOZTATÓ A KÜLSŐ VIZSGAHELYSZÍNEKRŐL 
 

Tisztelt Hallgatók! 

 

A 2022/2023-as tanév téli vizsgaidőszakában 4 intézményben zajlanak majd a TTK-s jelenléti vizsgák. 

Ez a dokumentum az egyes helyszínekkel kapcsolatos alapvető tudnivalókat tartalmazza. 

Általános információk, kérések 

⚫ Kérem, mindig tájékozódjanak előre, hogy az adott vizsgájuk jelenléti rendszerben zajlik-e, és 

ha igen, melyik helyszínen. A jelenléti vizsgahelyszíneket az oktatók a vizsga „Leírás” 

mezőjében tudták megadni. Kétség esetén időben forduljanak az oktatójukhoz! 

⚫ Mivel a szűkös kapacitások miatt a jelenléti vizsgák összlétszámát a szokásosnál kisebb 

ráhagyással tudtuk megadni, érdemes minél előbb jelentkezni a preferált időpontokra. 

⚫ Kérem, legkésőbb az utolsó vizsga befejezését követően hagyják el az épületet. 

⚫ A HÖK-kel folytatott előzetes egyeztetés alapján a külső helyszíneken, ahol szükséges, jelen 

lesz a HÖK segítője, aki a vizsgázókat segíti az eligazodásban. 

⚫ A vizsgatermek fűtve lesznek, de a termek hőmérséklete eltérő lehet, ezért réteges öltözködés 

javasolt.  

⚫ Kérem, hogy az iskolai téli szünet (december 22. - január 6.) idejére beosztott vizsganapokon 

a szemetesekbe ne helyezzenek romlandó szemetet, mivel a szünet ideje alatt a szemeteseket 

nem ürítik. 

 

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 

Cím: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6 (Google térkép) 

Megközelítés: Ferenciek tere, Kálvin tér vagy Astoria felől 5-10 perc séta 

Honlap: https://www.apaczai.elte.hu/ 

 

Az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium számos tantermet bocsátott 

rendelkezésünkre, melyeket a téli szünetben egész nap, tanítási időszakban pedig délutánonként 

használhatunk vizsgáztatásra. A termek a földszinten, illetve a 2., 3. és 4. emeleten találhatók. A terem 

számának első számjegye az emeletet jelzi.  

ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 

Cím:  1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42-44. (Google térkép) 

Megközelítés: 59, 59/A, 59/B villamosok, 102, 105, 212, 212/B buszok Kiss János altábornagy utcai 

megállójából 1-2 perc séta 

Honlap: https://gyertyanffy.elte.hu/ 

 

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Papnövelde+u.+4-6,+1056/@47.4911619,19.0547989,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc44f83426ab:0x12d8be5fa27ef89a!8m2!3d47.4911583!4d19.0569876
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Kiss+János+altábornagy+u.+42,+1126/@47.4920351,19.0161996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc29cb30741b:0x99a90ed2d1124876!8m2!3d47.4920315!4d19.0183883
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Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolája 3 tantermet, az ebédlőt és a Dísztermet 

bocsátja rendelkezésünkre a téli vizsgaidőszakban. Mindegyik terem földszinti. A Díszterem külön 

épületrészben helyezkedik el, a főbejárattól jobbra található a bejárata.  

Az iskola a földszinti mosdók használatát engedélyezi. 

 

ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium  

Cím:  1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. (Google térkép) 

Megközelítés:  1, 17, 19, 41, 47, 48-as villamosok Etele út / Fehérvári út megállójából 4 perc gyalog 

Honlap: https://www.elte.hu/kollegiumok/nandorfejervari 

 

Az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégiumában a Bolyai Kollégium Kiselőadó és Nagyelőadó termeiben 

lesznek vizsgáink. A Nagyelőadó a magasföldszinten jobbra fordulva az első ajtó, a Kiselőadó az 

alagsorban balra fordulva az első ajtó. 

ELTE TTK Lágymányosi Campus 

Néhány nagyobb létszámú vizsgát a lágymányosi Déli Tömbben (a 0-803 Szabó József teremben, illetve 

a Lovardában) rendezünk meg. Ezeket a helyiségeket egyedileg fűtik az adott vizsganapokon.  

 

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Nándorfejérvári+út+13,+1117/@47.4634631,19.0438826,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dda39a17b525:0x34caaca85f56f66b!8m2!3d47.4634595!4d19.0460713

