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Budapest központjában Ön
t is várja az 1998-ban alaku

lt Bonus

Nyelviskola. Intézményünk
a Nyelviskolák Szakmai Eg

yesülete

által minôsített és ajánlott
nyelviskola, így hallgatóink

számára

garantált, hogy magas szín
vonalú nyelvi képzéssel, ud

varias ki-

szolgálással és pontos ad
minisztrációval találkoznak

iskolánk-

ban.
Évente több ezer beiratkoz

ó és vizsgázó választja nye
lviskolán-

kat célja eléréshez, azonban a legnagyobb elismerés szá-

munkra, hogy hallgatóink d
öntô többsége ajánlja isme

rôseinek

és barátainak nyelviskolánkat. A Bonus Nyelviskola angol,

német, spanyol, olasz és fra
ncia nyelvtanfolyamokat kín

ál az ide-

gen nyelvet tanulni vágyó
knak. Nyelvtanfolyamaink

államilag

akkreditáltak, azaz nyelvi k
épzéseink áfamentesek!

Iskolánk Akkreditált Felnôtt
képzési Intézményként mû

ködik.

Szolgáltatásaink színvonalát
garantálja, hogy olyan minôs

égirányí-

tási rendszer szerint végezz
ük nyelvoktatási és nyelvviz

sgáztatási

tevékenységünket, amely m
indenben megfelel a Felnô

ttképzési

Akkreditáló Testület elôírása
inak. Nyelviskolánkban term

észetesen

a legnépszerûbb akkreditált
nyelvvizsgák is letehetôk. Az

ITKOrigó

(korábbi nevénRigó utcai nye
lvvizsga), azECL, valamint a

zEuro és

az Euro Pro nyelvvizsgák viz
sgahelyei vagyunk.

A Bonus Nyelviskola a tan
folyamokon az élô nyelvet

és az Ön

kívánságait helyezi elôtérb
e. Amegújulás számunkra

egyet je-

lent saját oktatási módszer
eink állandó felülvizsgálatá

val és to-

vábbfejlesztésével. Nálun
k a rugalmasság magától

értetôdô:

akár iskolánk keretei köz
ött, akár az Ön munkahelyén sze-

mélyre szabottan kínálunk
tanulási lehetôségeket. Fô

célunk,

hogy megteremtsük a haté
kony és élvezetes nyelvtanulás fel-

tételeit.

Üdvözöljük a Bonus Nyelvis
kolában
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Minôségi nyelvtanfolyamo
k

kedvezô áron!



A nyelvtanulás egy

Q betûvel kezdôdik!

Amivel nálunk találkozni fo
g

� minôsített és ajánlott nye
lviskola

� akkreditált nyelvi képzés
ek, áfamentes oktatás

� akkreditált felnôttképzés
i intézmény

� helyben megszerezhetô
akkreditált nyelvvizsgák

� auditált minôségbiztosít
ási rendszer

� kellemes tanulói légkör,
jól felszerelt tantermek

� jól felkészült, lendületes
tanári kar

� korrekt tájékoztatás, nap
i 12 órás ügyfélszolgálat

� kedvezô tanfolyami díjak

� célorientált nyelvi progra
mok, kiscsoportos oktatás

� központi helyszínek, gyo
rs elérhetôség a város

minden pontjáról

� nyelvtanulás a világ 13 o
rszágában

Szolgáltatásaink

� általános nyelvtanfolyam
ok

� speciális nyelvtanfolyam
ok

� egyéni nyelvtanulás

� nyelvvizsgáztatás

� nyelvtanulás külföldön

MINÔSÍTETT NYELVISKOLA

Nyelvtanfolyamát már

ÜDÜLÉSI CSEKKEL,

Sodexo, Accor és

Ticket Service aján-

dékutalvánnyal
is kifizetheti!



Iskolánk angol, német, sp
anyol, francia és olasz ny

elv ok-

tatására szakosodott. Ny
elvi képzéseink rendelke

znek a

Felnôttképzési Akkreditá
ló Testület programakkre

ditáció-

jával, azaz a minôségi ga
rancia mellett tanfolyami

díjaink

áfamentesek. Angol és n
émet nyelvbôl kezdôtôl a

felsô-

fokig 7 szinten, spanyolb
ól, franciából és olaszbó

l a kö-

zépfokig 5 szinten szerve
zzük kurzusainkat. Általán

os tan-

folyamaink 100, illetve 5
0 órás modulokból épüln

ek fel,

melyek elvégzése után h
allgatóink záróvizsgát te

sznek,

és ennek eredményes me
gírása esetén oklevelet k

apnak.

Az órák 45 percesek, a c
soportok létszáma átlago

san 7,

maximum 12 fô.

Tanáraink

Aminôségi oktatás alapja a
jól képzett tanári kar. Ennek

garan-

ciája, hogy a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete elôírá

sainak

eleget téve tanáraink megf
elelô tanári és pedagógiai

végzett-

séggel rendelkeznek. Mun
katársaink szakmai munká

ját nagy

tapasztalattal rendelkezô ta
nulmányi vezetôk ellenôrzik

. Taná-

raink rendszeresen részt v
esznek belsô és külsô tová

bbkép-

zéseken.

Módszereink

A Bonus Nyelviskolában
a személyes kapcsolaton

alapu-

ló képzési módszereket r
észesítjük elônyben, így

minden

tanuló megfelelô, testre
szabott oktatásban része

sül. El-

sôdleges cél, hogy nyelv
tanilag precíz, szókincsb

en gaz-

dag és választékos nyelvhasználatra ösztönözzük

hallgatóinkat. Tanáraink a
legfôbb hangsúlyt a kom

muni-

kációra fektetik, melyhez
a legújabb oktatási móds

zereket

és a legmodernebb tankö
nyveket alkalmazzák. Szi

tuációs

gyakorlatokon, szerepjáté
kokon keresztül a hallgató

k olyan

sikerélményekhez jutnak,
melyek lehetôvé teszik sz

ámuk-

ra az élet valós helyzete
iben is a fesztelen, mag

abiztos

kommunikációt. Tanárain
któl megköveteljük a céln

yelv ta-

nórákon való kizárólago
s használatát és az aut

entikus

nyelvi anyagok alkalmazá
sát. Hallgatóinknak ingyen

es kor-

repetálási, konzultációs é
s felzárkózási lehetôsége

t bizto-

sítunk.

Általános tanfolyamok

Tankönyvek, tananyagok

Angol: New Opportunities, Bla
ckbird, Gold

Német: Themen Aktuell, EM, Them
enkompass

Spanyol: Espanol sin Frontera
s, Sintesis

Francia: Panorama

Olasz: Progetto, Esami Comun
icativi

Minôségbiztosítási tanúsít
ványaink

� Minôsített és ajánlott nyelvi
skola

� Akkreditált Felnôttképzési I
ntézmény (AL-0337)

� Akkreditált nyelvi programo
k

� Akkreditált nyelvvizsgák viz
sgahelye

� Longman Referencia Iskola

� Nyelviskolák Szakmai Egye
sületének tagja

� Akkreditált Felnôttképzési In
tézmények Országos Egyesüle

tének tagja

� Felnôttképzési Nyilvántar
tási Szám: 13-0892-04

Kedvezmények

– 2000 Ft diákkedvezmén
y

– Törzshallgatói kedvezm
ény 1000–2000 Ft

– HVG-kártyára 5% kedvezmény

– Január 8-ig 2000 Ft elô
beiratkozási kedvezmény

Üdülési csekkel vagy bármilyen utalvánnyal történô fizetés

esetén más kedvezményt nem lehet igénybe venni.

Célok+tervek+hatékony csop
ortos nyelvtanfolyam

+ koncentrált végrehajtás = a
célok megvalósulnak!
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Szuperintenzív Intenzív Normál Normál Hétvégi

Intenzitás
5X5 3X5 2X3 2X3 1X5

Nap
H-P H, SZ, P K, CS H, SZ Szombat

Órakezdés
8.00 8.00 14.30, 17.00, 18.00 14.30, 17.00, 18.00

8.30

Idôtartam
4 hét 7 hét 16 hét 16 hét 10 hét

Heti óraszám
25 15 6 6 5

Óraszám
100 100 100 100 50

Ár 43 900 Ft 45 900 Ft 48 900 Ft 48 900 Ft 30 900 Ft

Ár (diák) 41 900 Ft 43 900 Ft 46 900 Ft 46 900 Ft 28 900 Ft

A felsôfokú tanfolyamok es
etében 4000 Ft felár fizeten

dô!

Modul
Nyelvvizsgaszint

Európai besorolás

Kezdô

A1

Középhaladó Euro alapfok, Origó alapfo
k, ECL alapfok A2-B1

Haladó 1
B1

Haladó 2
B2

Középfok
Origó középfok

B2

Euro elôkészítô
Euro középfok

ECL elôkészítô
ECL középfok

Felsôfok 1
C1

Felsôfok 2 Euro felsôfok, Origó felsô
fok, ECL felsôfok C1

Kezdô (A1) Középhaladó (A2-B1) Haladó 1 (B1) Haladó 2 (B2)
Felsôfok 1 (C1) Felsôfok 2 (C1)

A tanuló használja az

alapvetô szavakat, kifeje-

zéseket. Üdvözlés, bemu-

tatkozás, egyszerû

kérdések megválaszolása.

A nyelvtanuló alapvetô

témákról (helyismeret, vá-

sárlás, munka) egyszerû

nyelvtani szerkezetekkel

kommunikál. Egyszerû u-

tasításokat, kérdéseket,

javaslatokat megért, és a-

zokra reagál. Magyarul

képes összefoglalni egy

idegen nyelvû szöveg tar-

talmát.

A tanuló még több témá-

ban (szabadidô, utazás)

egyszerû, folyamatos szö-

veget alkot. Gyakorta

használt kifejezések segít-

ségével kívánságait, állás-

foglalását megfogalmazza.

A legfontosabb informá-

ciókat kiszûri hallott vagy

olvasott szövegbôl.

A tanuló anyanyelvi

beszélôvel hétköznapi té-

mákról folyamatosan be-

szélget, de lexikai és

nyelvtani fordulatai még

esetenként hibásak. A for-

dításban szótár segít-

ségével igyekszik a célnyelv

szabályai szerint

megválasztani a nyelvi es-

zközöket.

Beszélgetésben, ill. írott

szövegben felismeri a

gyakorta használt nyelv-

tani formákat és szókincs-

beli fordulatokat.

Biztonságosan, összefüg-

gôen juttatja gondolatait

kifejezésre. A hétköznapi

társalgási stratégiákban

jártas, az elvontabb tar-

talmú beszélgetésekben, ill.

szövegfeldolgozásban a lé-

nyegi pontokat kiszûri.

A felhasználó a nyelvet

gördülékenyen alkalmaz-

za. Társalgási szituációk-

ban, munkában,

telefonon stb.

hatékonyan kommunikál

az adott idegen nyelven.

Érzékeli és érzékelteti a

komolyabb jelentéstar-

talmakat. Összetett té-

mákban részletes

véleményt alkot, a fogal-

mazásokban biztosan

használja a nehezebb

nyelvtani struktúrákat.

A beszélô szándékának és

az adott nyelvi szituáció-

nak megfelelôen speciális

nyelvi helyzetekben is

választékosan, spontán

módon tud fogalmazni.

Mind az írott, mind a hal-

lás utáni megértésbôl

származó információkat

nyelvileg gazdag formá-

ban, részletekre kiter-

jedôen megérti és

visszaidézi. Nyelvhasz-

nálata individualizálódik.

A célnyelvet magabiztosan,

tökéletesen alkalmazza.

Tanulási szintek

Középfok (B2)

Általános tanfolyamaink kí
nálata

…nálunk szóhoz juthat!



ABonus Nyelviskolában le
hetôség van arra, hogy h

allgatóinkmagánta-

nulóként tanuljanak nyel
vet.

Az egyéni tanulási formának
számos elônye van, hiszen

a tanárok kizárólag az

Ön nyelvi fejlôdésére konce
ntrálnak, és az órák idôpon

tját is Ön választhatja

meg. Magántanulóink tante
rmi körülmények között tanu

lnak. Az órák 24 órával

elôre kötbérmentesen lemo
ndhatók. A magánóráinkat

angol, német, spanyol,

francia és olasz nyelven kez
dôtôl középfokú szintig indí

tjuk.

Iskolánkban számos speciális nyelvvizsga-
elôkészítô

tanfolyam elvégezhetô. A Bonus Nyelviskolában

megszerezhetô, államilag elismert nyelvvizsgák

mindegyikére indítunk felk
észítô tanfolyamokat.

Euro nyelvvizsgaelôkészítô

A Bonus Nyelviskola az áll
amilag elismert Euro és Eu

ro

Pro üzleti vizsgák vizsgah
elye. A tanfolyamon a hal

l-

gatók az írásbeli és a szó
beli nyelvvizsga követelm

é-

nyeire épülô, speciális feladatokkal készülnek
a

kétnyelvû nyelvvizsgára.

ECL nyelvvizsgaelôkészítô

A Bonus Nyelviskola ango
l és német nyelvbôl az EC

L

nyelvvizsga akkreditált viz
sgahelye. A képzés során

a

hallgatók megismerkedne
k az írásbeli és a szóbeli

vizsga speciális követelmé
nyeivel. A kurzust vezetô ta

-

nárok vizsgáztatói gyakor
lattal rendelkeznek és ren

d-

szeresen vesznek részt a
nyelvvizsgákkal kapcsolat

os

továbbképzéseken.
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Bérletáraink

6 órás 12 órás 20 órás 30 órás

1 fô 17 000 Ft 28 000 Ft 43 500 Ft 61 900 Ft

2 fô 19 000 Ft 32 000 Ft 50 000 Ft 71 500 Ft

3 fô 21 000 Ft 37 000 Ft 59 000 Ft 85 000 Ft

Egyéni nyelvtanulás

Nyelvvizsga-
elôkészítôk

Személyre szabott oktatás

+ maximális figyelem

= egyéni nyelvtanulás!

Tanfolyam Nap Idôpont Idôtartam

ECL P 16.30 6 hét

Euro P 16.30 6 hét



MINÔSÍTETT NYELVISKOLA

Csoportlétszám Óraszám Nyelv Ár

max. 12 30 angol 23 900 Ft

max. 12 30 angol 23 900 Ft

Tanuljon és tegyen

akkreditált nyelvvizsgát

egy helyen!

ECL – ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGA

Komplex vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

(írás- és szóbeli együtt)

Alapszint - B1 22 000 Ft 13 200 Ft 13 200 Ft

Középszint - B2 22 000 Ft 13 200 Ft 13 200 Ft

Felsôszint - C1 22 000 Ft 13 200 Ft 13 200 Ft

2010. február 12. - B1, C1
szint

2010. február 13. - B2 szin
t

Jelentkezési határidő: 2010. január 14.

2010. április 15. - A2 szint

2010. április 16. - B1, C1 s
zint

2010. április 17. - B2 szint

Jelentkezési határidő: március 18.

2010. június 18. - B1, C1 s
zint

2010. június 19. - B2 szint

Jelentkezési határidő: május 20.

EURO – ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGA

Komplex vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

(írás- és szóbeli együtt)

Alapszint - B1 18 900 Ft 14 900 Ft 12 900 Ft

Középszint - B2 22 900 Ft 17 900 Ft 15 900 Ft

Felsôszint - C1 24 900 Ft 19 900 Ft 16 900 Ft

EUROPRO – ANGOL SZAKNYELVI VIZSGA

Komplex vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

(írás- és szóbeli együtt)

Alapszint - B1 19 900 Ft 14 900 Ft 13 900 Ft

Középszint - B2 23 900 Ft 17 900 Ft 16 900 Ft

Felsôszint - C1 25 900 Ft 19 900 Ft 17 900 Ft

Vizsga
Vizsga idôpontja

Jelentkezési és

befizetési határidô

Euro B1 Alapszint
2010. március 6.

2010. február 5.

Euro B2 Középszint 2009. december 12.
2009. november 13.

2010. március 20.
2010. február 19.

2010. május 15.
2010. április 16.

Euro C1 Felsőszint 2009. december 5.
2009. november 6.

2010. március 6.
2010. február 5.

2010. május 8.
2010. április 9.

EuroPro B1 Alapszint 2010. szeptember 4.
2010. augusztus 6.

EuroPro B2 Középszint
2009. december 5.

2009. november 6.

2010. május 8.
2010. április 9.

2010. szeptember 4.
2010. augusztus 6.

2010. december 11.
2010. november 12.

EuroPro C1 Felsőszint 2010. szeptember 4.
2010. augusztus 6.

Akkreditált nyelvvizsgák

a Bonus Nyelviskolában



A Bonus Nyelviskola minô
sített nyelviskola!

2010. TÉL-TAVASZ

ALAPÍTVA: 1998.

1052 Budapest, Károly k
rt. 12. I. em. 1–2.

Telefon: 266-3618

Tel./fax: 267-5723

Nyitva tartás:

Hétfô–péntek 8–20 h

E-mail:
nyelviskola@bonusnyelviskola.hu

www.bonusnyelviskola.hu

Felnôttképzési Nyilvántartá
si szám: 13-0892-04

� Magas színvonalú oktatást és hatékony tanítási módszereket jól

képzett nyelvtanárokka
l

� A hallgatók megbízható informálását és pontos adminisztrációt

� Hozzáértô szakmai irányítást

� Megfelelô, kulturált körü
lményeket és korszerû technikai felsze-

reltséget

� A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által gyakorolt rendszer
es mi-

nôségi felügyeletet


