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ÜdvözöljÜk a BONus NyelviskOláBaN 

szOlgáltatásOk

• Általános nyelvtanfolyamok

• Speciális és üzleti nyelvtanfolyamok

• Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok

• Nyelvvizsgáztatás

• Előzetes tudásszint felmérés, nyelvi audit

• Képzési tanácsadás

• Külföldi nyelvtanfolyamok

A Bonus Nyelviskola tökéletes választás, ha kihelyezett nyelvtanfolya-

mot, vállalati nyelvi képzést szeretne biztosítani munkatársai számára

kiváló minőségben, megbízhatóan és kedvező áron. Iskolánkat közel

két évtizede alapítottuk azzal a céllal, hogy egy olyan értékteremtő

nyelviskolát működtessünk Budapesten, amely szem előtt tartja mind

a beszédcentrikusságot, mind pedig a nyelvhelyességet. Mára a

Bonus Nyelviskola országos nyelviskola hálózatot működtet, így la-

kossági és kihelyezett nyelvi képzéseink teljes Magyarország területén

elérhetőek. Eddigi működésünk során több mint 50 ezer hallgató vett

részt tanfolyamainkon, vagy tett államilag elismert nyelvvizsgát isko-

lánkban. A Bonus Nyelviskola a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által

minősített és ajánlott nyelviskola, valamint Engedélyezett Felnőttkép-

zési Intézmény (korábbi nevén Akkreditált Felnőttképzési Intézmény),

így mindenben megfelel a legszigorúbb szakmai, minőségirányítási,

pályázati és elszámolási feltételeknek.

Kihelyezett nyelvtanfolyamainkat a megrendelő vállalat telephelyén tart-

juk, így azok időpontja és beosztása teljes mértékben igazítható a cég

munkarendjéhez. A tanfolyamok kezdési időpontjában, valamint az

órarend kialakításában a szabadságolásokat és egyéb elfoglaltságokat

a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük. Célunk minden esetben

az, hogy a nyelvoktatás segítségével hozzájáruljunk a vállalkozás és

az egyének sikeres munkájához, életéhez. 

választHató Nyelvek
angol, német, spanyol, olasz, francia, magyar, mint

idegen nyelv, orosz, portugál, török, görög, román,

cseh, holland, finn, svéd, horvát, szlovák

lefedettség 
 Országos Nyelviskola Hálózat

A Bonus Nyelviskola központi irodája Budapest szívében található, így

könnyen megközelíthető a főváros bármely pontjáról, de az ország leg-

nagyobb városaiban is működtetünk iskolákat, így Magyarország va-

lamennyi régiójában megtalálhatóak vagyunk. Évtizedes

tapasztalatunknak és regionális jelenlétünknek köszönhetően az or-

szág egész területén szervezünk kihelyezett nyelvi képzéseket. Kiépí-

tett tanári hálózatunk és minőségellenőrző rendszerünk segítségével

eredményes nyelvtanfolyamok lebonyolítására vagyunk képesek az or-

szág bármely pontján.

miNőségi garaNciák  megbízhat bennünk

1998-as alapításunk óta elsődleges célunk, hogy a legjobb nyelvtan-

folyamokat és komplex szolgáltatásokat nyújtsuk partnereinknek. A

Bonus Nyelviskola rendelkezik az összes olyan minősítési tanúsítvány-

nyal, ami a nyelvoktatás illetve a felnőttképzés területén elérhető.

Tanúsítványaink, elismeréseink:

• Engedélyezett Felnőttképzési Intézmény (korábbi nevén Akkreditált

Felnőttképzési Intézmény)

• Engedélyezett képzési programok (korábbi nevén akkreditált képzési

programok)

• A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által Minősített és Ajánlott Nyelv-

iskola

• ECL, EURO, EURO PRO és ORIGÓ nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye

• A világhírű Longman Pearson könyvkiadó első budapesti referencia iskolája

• Auditált minőségirányítási rendszer

• Az elmúlt három évben Budapest legnagyobb ECL nyelvvizsgaközpontja



módszereiNkNálunk szóhoz juthat

Tanfolyamainkon a nyelvtan, a szókincsfejlesztés és a nyelvi készségek (beszédkészség,

hallás utáni szövegértés, olvasási készség, íráskészség) fejlesztése egyaránt a középpont-

ban áll. A kommunikatív nyelvoktatási módszernek megfelelően páros, illetve csoportos

kommunikációs feladatok keretében nyílik lehetőség a tanult nyelvtani részek gyakorlására.

Fontosnak érezzük, hogy az órákon a nyelvtanulók a lehető legtöbbet használják az adott

nyelvet, miközben a tanár 100%-ban a célnyelven kommunikál. Gondosan felépített for-

mában történik a szókincs, az íráskészség, valamint a kiejtés fejlesztése is. Elsődleges cé-

lunk, hogy nyelvtanilag precíz, szókincsben gazdag, és választékos nyelvhasználatra

ösztönözzük hallgatóinkat. A sikeres nyelvtanulás érdekében segítünk hallgatóinknak a

megfelelő tanulási stratégiák elsajátításában, a motiváció fenntartásában és a célkitűzések

megvalósításában. Törekszünk arra, hogy a képzésben részt vevők megismerjék az adott

nyelvterület kultúráját, életmódját és ízelítőt kapjanak az ott élő emberek mindennapjaiból.

Tanóráinkon igyekszünk egyensúlyt teremteni a magas színvonalú szakmai munka és a kel-

lemes, barátságos tanuló légkör között.  

sziNtfelmérés, sziNtreNdszer, csOpOrtBeOsztás

A tanfolyamkezdés előtt ingyenes szintfelmérést, képzési tanácsadást és csoportbeosztást

tartunk, ami a céggel egyeztetett helyen és időben történik. A szintfelmérő írásbeli tesztből

(ez akár on-line is megírható) illetve igény esetén szóbeli elbeszélgetésből áll. Szintrend-

szerünket az Európa Tanács nyelvi szintjeihez (A1-A2-B1-B2-C1-C2) igazítva alakítottuk ki.

A tanfolyam során minden csoportban naplót vezetünk, ami a hallgatók részvételét és az

egyes órákon elvégzett tananyagot tartalmazza. A tanár mindvégig figyelemmel kíséri és

értékeli a nyelvtanulók előmenetelét, ami egyrészt az egyéni megbeszélés, másrészt a vál-

lalatnak írt részletes beszámoló, illetve igény szerint vizsga formájában történik. Az egyes

nyelvi modulok végén a hallgatók záró tesztet írnak, melynek eredményes megírása esetén

tanúsítványt kapnak a szint sikeres elvégzéséről.

kiHelyezett taNfOlyamOk szervezése 
 a BONus+plus szervezési rendszer
A Bonus Nyelviskola az elmúlt több mint egy évtized tapasztalataira és a megrendelői igényekre

támaszkodva kidolgozta a BONUS+PLUS szervezési rendszert, melynek célja, hogy kihelye-

zett nyelvtanfolyamaink egyenletesen magas minőségben álljanak partnereink rendelkezésére.

A BONUS+PLUS szervezési rendszer legnagyobb előnye, hogy iskolánk szinte az összes

szervezési feladatot kézben tartja, így a megrendelő számára a lehető legkevesebb munkával

jár a képzés lebonyolítása. A szervezési rendszer használatával vállalkozása egyszerűen el-

lenőrizheti a folyó képzéseket és könnyedén meggyőződhet a nyelvtanfolyamok eredményes-

ségéről, hatékonyságáról, hiszen rendszeres visszajelzést kap, mind a nyelvtanároktól, mind

pedig a beiskolázott hallgatóktól. A BONUS+PLUS rendszer a kisebb nyelvi képzések mellett,

a nagyobb, több csoportból álló sok száz órás projektek megszervezésére is tökéletesen al-

kalmas a hasonlóan magas minőség és a megfelelő személyes törődés biztosításával.

Ügyfélkezelés  Odafigyelés, megbízhatóság, szakértelem

Számunkra ügyfeleink elégedettsége az elsődleges. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy

szakértelemmel és megbízható módon szervezzük nyelvtanfolyamainkat, ezért napi 12 órás

ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol mindig elérhetőek vagyunk. Ügyintézésünk egyik leg-

fontosabb jellemzője a proaktív problémamegoldás és az azonnali reakció bármilyen fel-

merülő kérdésre. Az Országos Bonus Nyelviskola Hálózat tagiskolái Magyarország minden

régiójában megtalálhatók.



BleNded learNiNg és e-learNiNga jövő elkezdődött

Az on-line oktatási megoldások alapja, hogy a nyelvtanulók nem ad hoc módon tanulgatnak az in-

terneten elérhető tananyagokból, hanem jól megkomponált, személyre szabott tanmenet alapján,

megbízható hagyományos tananyagokkal és személyes tanári konzultációkkal kombinált tanfolya-

mon vesznek részt.   

egyéNre szaBOtt NyelvtaNfOlyamOk 
 BONus360

A BONUS360 a Bonus Nyelviskola egyénre szabott oktatási prog-

ramja, amelynek a lényege, hogy nem a nyelvtanulókat osztjuk be

szintrendszerünkbe, hanem az egyéni képességek és igények alap-

ján alkotunk személyre szabott tanmeneteket és tananyagokat. A

rendszer része az egyéni igények felmérése, a nyelvtanulási és nyelv-

tudásbeli szükségletek alapos megismerése, az egyénre szabott ok-

tatási program kidolgozása és végrehajtása, valamint a teljes nyelvi

fejlődés kiértékelése részletes, mindenre kiterjedő szempontrendszer

szerint, ami nyelvi auditnak is tekinthető.

Üzleti és szakmai
NyelvtaNfOlyamOk  
fókuszban a szakértelem

Vállalati nyelvtanfolyamainkon bár-

milyen szakmai vagy speciális szak-

nyelv oktatásával megbízhat

bennünket. Szakmai tanfolyamaink

középpontjában a munkahelyen

használt nyelv gyors és alapos fej-

lesztése áll. Fontosnak tartjuk, hogy

hallgatóink a különböző munkaterü-

leteken folyékony és gyakorlatias

nyelvhasználatra legyenek képesek.

Örömmel vesszük azt is, ha speciá-

lis, kizárólag az Önök cégére sza-

bott tanmenetek és tananyagok

alkotásával bízzák meg iskolánkat.

szaknyelvi képzéseink:

• üzleti 

• kereskedelmi

• IT

• műszaki

• marketing és reklám

• pénzügyi

• HR menedzsment

• gazdasági

• logisztikai

• vendéglátóipari

• idegenforgalmi

• egyedi tematikájú képzések

A BoNus NyelviskolA Az AláBBi megoldásokAT kíNáljA megreNdelőiNek:

Virtuális on-line tanórák (bármely idegen nyelven)

A Bonus Nyelviskola Skype-on illetve WowWe konferenciateremben is vállal egyéni és

kiscsoportos virtuális nyelvoktatást, azaz olyan ‘élő’ órákat, amikor a tanulók bárhon-

nan csatlakozhatnak egy számítógép és gyors Internetkapcsolat segítségével.

MyLab on-line nyelvgyakorlás (csak angol nyelven)

A ’MyLab’ a Pearson Longman könyvkiadó által kifejlesztett online tanulási rendszer.

Az USA-ban az általános iskoláktól az egyetemekig a legnépszerűbb oktatási keret-

rendszer szinte minden tantárgyban. Lényege az, hogy minden olyan tananyag (mindig

a tankönyvhöz tartozó munkafüzet), ami begyakorlást igényel, digitalizált, azaz inter-

aktív feladatok formájában online elérhető. Egy tanári kóddal a tanár létrehozza az on-

line osztálytermet, ahol írásban kommunikál a tanulóival, határidőre kijelöl nekik

feladatokat, majd monitorozza a haladásukat.

Virtuális on-line tanórák MyLab on-line gyakorlással (csak angol nyelven) 

Ez az 1. és 2. pontban bemutatott blended learning megoldásunk kombinációja, ami

a legnagyobb flexibilitást teszi lehetővé, azaz elvileg hagyományos kontaktóra nélkül
is megvalósítható (bár mi emellett is javasoljuk a személyes tanári konzultációt).



 NyelvtaNáraiNk

Iskolánk hosszú ideje jól bevált, gondosan kiválogatott és rendszeresen ellenőrzött tanári

csapattal dolgozik. Munkatársaink a nyelvet tökéletesen beszélő, kiemelkedő pedagógiai

képességekkel és módszertani ismeretekkel rendelkező szakemberek, akik folyamatosan

részt vesznek továbbképzéseken és rendszeresen közreműködnek az általunk szervezett

nyelvvizsgákon. Kizárólag megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező magyar és

anyanyelvi oktatókat foglalkoztatunk. Nyelvtanáraink munkáját az elmúlt években több

alkalommal is megvizsgálták a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének szakértői és mind-

annyiszor kiválónak értékelték az oktatás színvonalát.

taNaNyagOk

Nyelvtanfolyamainkon kizárólag a legmodernebb és legnépszerűbb nyelvkönyveket és

tananyagokat használjuk. A nemzetközi hírű Longman Pearson kiadó első budapesti re-

ferencia iskolájaként lehetőségünk nyílik arra, hogy az innovatív és kreatív képzési mód-

szerekhez (e-learning, blended learning) is könnyen kezelhető, felhasználóbarát és

kipróbált tananyagokat alkalmazzunk. A kiadó által nyújtott szakmai támogatást a tan-

anyagok kiválasztásánál és a tanmenetek elkészítésénél is élvezzük. Az oktatás testre

szabásához a tankönyv mellett kiegészítő anyagokat is használunk tanfolyamainkon. 

Nyelvvizsgáztatás  tanuljon és vizsgázzon egy helyen

Iskolánk a legnépszerűbb és legismertebb államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizs-

gák akkreditált vizsgahelye. A Bonus Nyelviskolában az általános nyelvtudást mérő ECL,

EURO és ORIGÓ akkreditált nyelvvizsgák szerezhetőek meg. Az üzleti nyelvvizsga iránt

érdeklődő hallgatóink az EURO PRO államilag elismert vizsgarendszerben adhatnak szá-

mot tudásukról iskolánkban. Évente 10-15 alkalommal szervezünk államilag és nemzet-

közileg is elismert nyelvvizsgákat, melyekre teljes körű képzési tanácsadást, felkészítést

és ügyintézést biztosítunk az Ön és munkatársai részére.



refereNciák 
 a legkisebbtől a legnagyobbakig

Az elmúlt több mint másfél évtizedben iskolánk rengeteg vál-

lalkozásnál szervezett kihelyezett képzéseket az ország egész

területén. Büszkék vagyunk rá, hogy az alábbi gazdálkodó

szervezetek is minket választottak nyelvi képzéseik megvaló-

sításához:

APEH Pest Megyei Igazgatósága, OTP Bank, Belügyminisztérium, Ma-

gyar Villamos Művek Zrt, Vodafone Magyarország, Kühne & Nagel Kft,

Hewlett-Packard Magyarország Kft, Nomina 3P Zrt, Magyar Posta Élet-

biztosító Zrt, Carion Zrt, Wirsbo Kft, Régens Zrt, Auchan Magyarország

Soroksár, Európa 2000 Szakközépiskola, Gourmand Szakképzőiskola,

Számalk Zrt, Chio Wolf Kft, Géniusz Tehetséggondozó Iskola, Budapesti

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Montessori Oktatási Központ, Envi-

roinvest Zrt, Ózdi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Érdi Mozgáskorlá-

tozottak Egyesülete, Raoul Wallenberg Szakközépiskola, Ajka Kristály,

Ganzport Rt., Pesti Barnabás Szakközépiskola, Sony Music Hungary

Kft, Mee Kábelgyár, Sailed Air Magyarország Kft, Rand Kft, Semmelwe-

iss Egyetem Központi Könyvtár, Neumann János Szakközépiskola, Drill

Trans Rt, Bestens Kft, Puhi Tárnok Kft, STR Média Kft, Studio Moderna

Kft, Híradás Kft, Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda, Pont Szabadműhely,

Állami Autópálya Zrt, Amerikai Alapítványi Iskola, Soroksári Mozgáskor-

látozottak Egyesülete, GEA Klímatechnika Kft, Közgadasági Polytech-

nikum, Gamma Telecom - Peach Amber Kft, Rózsadombi Oktatási

Campus, Médiatudományi Szakközépiskola, MIOK József Nádor Gim-

názium, Auchan Áruház Solymár, Leövey Klára Gimnázium, Budapesti

Rendőr-Főkapitányság, BKV Rt., MTK Hungária, Actual Kft, Euroknife

Bt, Nagel Hungária Kft, Szt Margit Gimnázium, Motesz, Dinax Kft, Hu-

awei Technologies, Credit Express Kft, Main Systems Kft, Burkolat SCB

Kft, MTG Metró Gratis Kft, IP Technologies Kft, Új Suli Alapítványi Iskola,

Magyar Posta Biztosító Zrt, Credit Express Magyarország Kft, Moravia

Hungary Kft, Linea Directa Marketing Kft, Adu Csepel, Xintex Hungary

Kft, Országos Gyógyszerészeti Intézet, M.J. Mailis Kft, Volvó Építőgépek

Kft, King Sturge Kft, Ramasoft Zrt, KSB Szivattyú Kft, UIQ Technologies,

Immunal Kft, First Job Kft, 3D Histech Kft, Gamma Telecom, G'Tech

Kft, Apello Kft, Observer Kft, Overland Kft, Cypress Kft, IKO Sales

House, PolaiWochna Tánciskola, Elektro Oxigén Kft, Hungaro Cargo

Kft, Boutiqe Hotel Zara, Trinspire Kft, MFKK Kft, Eurosped Zrt, Sebők

és Társa Épületgépészeti Nagykereskedés, Euroinvest Waste Kft, Tang-

ram Kft, Mihály Dénes Szakképző Iskola, Carion Holding Zrt, Gundel

Károly Vendéglátóipari Szakiskola, Hypo Alpe Adria Zrt, Düwi Kft, Leg-

felsőbb Bíróság, MTI Zrt, Admiral Count Kft, MÁV Bombardier Kft, Ga-

meloft Hungary Kft, Auchan Budaörs, Vodafone Operációs Központ,

Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Nonprofit Kft, Kromat Kft, Nem-

zetgazdasági Tervezési Hivatal, MTA Energetikai Kutatólabor, Göteborgs

Food Zrt, VIK Szakközépiskola, Alstom Hungária Zrt, Euroways Kft,

Energetikai Szakkollégium, Masterfield Kft, Honvédelmi Minisztérium,

Nexon Kft, Qualysoft Kft, EWC-H Kft, Mondeléz Hungária Kft, Méhkerék

Önkormányzata, Schmitz Cargobull Magyarország Kft, Cez Kft, Klepiere

Management, Gyulai Turisztikai Hivatal,Gefco Magyarország Kft, Eltec

Holding, Advall Kft…

elérHetőségek

Bonus Nyelviskola - országos Nyelviskola Hálózat központ

1075 Budapest, Károly krt. 9.

Tel: 1-789-0314, 1-798-6501

Fax: 1-799-8353

E-mail: nyelviskola@bonusnyelviskola.hu

Web: www.bonusnyelviskola.hu

Facebook: www.facebook.com/bonusnyelviskolabudapest

Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig 8.00-20.00 óráig

Felnőttképzési Engedély Száma: E-000255/2014

Bonus Nyelviskola Budapest
1075 Budapest, Károly krt. 9.
Tel: 1-789-0314, 1-798-6501
E-mail: nyelviskola@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Hangonyi István

Bonus Nyelviskola Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Jókai u. 23.
Tel: 70-771-5130, 66-444-648
E-mail: bekescsaba@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Bordás Tibor 

Bonus Nyelviskola eger
3300 Eger, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 17. 1. emelet
Tel: 70-703-2367, 36-780-773
E-mail: eger@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Dudar Zsófia

Bonus Nyelviskola miskolc
3525, Miskolc, Szentpáli utca 5 1/B. 
Tel: 70-703-2367, 46-793-501
E-mail: miskolc@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Dudar Zsófia

Bonus Nyelviskola Pécs
7624 Pécs, Ifjúság útja 5/B. 
Tel: 72-236-800
E-mail: pecs@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Schubert Gábor

Bonus Nyelviskola szeged
6720 Szeged, Feketesas utca 28 2/16.
Tel: 62-311-300
E-mail: szeged@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Arany Csilla

Bonus Nyelviskola székesfehérvár
8000, Székesfehérvár, Mátyás király krt. 11.
Tel: 20-549-2604, 30-419-9114
E-mail: szekesfehervar@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Győri Tamás

Bonus Nyelviskola veszprém
8200 Veszprém, Megyeház tér 2 1/13. 
Tel: 70-703-2367, 88-326-137
E-mail: veszprem@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Dudar Zsófia

Bonus Nyelviskola zalaegerszeg 
8900 Zalaegerszeg, 
Ady Endre út 31. 1.emelet
Tel: 30-718-2325
E-mail: zalaegerszeg@bonusnyelviskola.hu
Iskolavezető: Szabó Szilvia 
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