
2011

ORIGO VIZSGAHELY
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…A SIKER MEGTANULHATÓ!
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Budapest központjában Ön
t is várja az 1998-ban alaku

lt Bonus

Nyelviskola. Intézményünk
 a Nyelviskolák Szakmai E

gyesülete

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, azon
ban a legnagyobb elisme

rés szá-

munkra, hogy hallgatóink d
öntô többsége ajánlja isme

rôseinek

és barátainak nyelviskolá
nkat. A Bonus Nyelvisko

la 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 minô

ségirányí-

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

 ITK Origó

(korábbi nevén Rigó utcai nye
lvvizsga), az ECL, valamint a

z Euro és

az Euro Pro nyelvvizsgák viz
sgahelyei vagyunk.

A Bonus Nyelviskola a tan
folyamokon az élô nyelvet

 és az Ön

kívánságait helyezi elôtérb
e. A megújulás 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 munkahe

lyén sze-

mélyre szabottan kínálunk
 tanulási lehetôségeket. F

ô célunk,

hogy megteremtsük a haté
kony és  élvezetes nyelvta

nulás fel-

tételeit.

Üdvözöljük a Bonus Nyelvis
kolában

 

2011. TÉL-TAVASZ

Minôségi nyelvtanfolyamo
k 

kedvezô áron!



A nyelvtanulás egy 

Q betûvel kezdôdik!

Ami vel ná lunk ta lál koz ni fog 

n minôsített és ajánlott nyelv
iskola

n akk re di tált nyel vi kép zé se
k, áfa mentes ok ta tás 

n akk re di tált fel nôtt kép zé si i
n téz mény  

n hely ben meg sze rez he tô a
kk re di tált nyelv vizs gák 

n auditált mi nô ség biz to sí tá s
i rend szer  

n kel le mes ta nu lói lég kör, jó
l fel sze relt tan ter mek 

n jól fel ké szült, len dü le tes ta
 ná ri kar 

n kor rekt tá jé koz ta tás, na pi 
12 órás ügy fél szol gá lat 

n ked ve zô tan fo lya mi dí jak 

n cél ori en tált nyel vi prog ra m
ok, kis cso por tos ok ta tás 

n köz pon ti hely szí nek, gyo
rs el ér he tô ség a vá ros

min den pont já ról 

n nyelv ta nu lás a vi lág 13 or s
zá gá ban

Szolgáltatásaink

n ál ta lá nos nyelv tan fo lyam o
k 

n spe ci á lis nyelv tan fo lyam o
k 

n egyé ni nyelv ta nu lás 

n nyelv vizs gáz ta tás 

n nyelv ta nu lás kül föld ön 

   

MINÔSÍTETT NYELVISKOLA

Nyelvtanfolyamát már

ÜDÜLÉSI CSEKKEL, 

Sodexo, Accor és 

Ticket Service aján-

dékutalvánnyal
is kifizetheti!



Is ko lánk an gol, né met, sp
a nyol, fran cia és olasz ny

elv ok-

 ta tá sá ra sza ko so dott. Ny
el vi kép zé se ink ren del ke

z nek a

Fel nôtt kép zé si Akk re di tá
 ló Tes tü let prog ramakkre

d itá ció-

 já val, az az a mi nô sé gi ga
 ran cia mel lett tan fo lya mi 

díjaink

áfa mente sek. An gol és n
é met nyelv bôl kez dô tôl a

 fel sô-

 fo kig 7 szin ten, spa nyol b
ól, fran ci á ból és olasz bó

l a kö-

 zép fo kig 5 szin ten szer ve
z zük kur zu sa in kat. Ál ta lá n

os tan-

 fo lya ma ink 100, il let ve 5
0 órás mo du lok ból épül n

ek fel,

me lyek el vég zé se után h
all ga tó ink zá ró vizs gát te

sz nek,

és en nek ered mé nyes me
g írá sa ese tén ok le ve let k

ap nak.

Az órák 45 per ce sek, a c
so por tok lét szá ma át la go

 san 7,

ma xi mum 12 fô.

Ta ná ra ink

A mi nô sé gi ok ta tás alap ja a
 jól kép zett ta ná ri kar. En nek

 ga ran-

 ci á ja, hogy a Nyelv is ko lák
 Szak mai Egye sü le te elô ír

á sainak

eleget téve ta ná ra ink meg f
e le lô ta ná ri és pe da gó gi ai 

vég zett-

 ség gel ren del kez nek. Mun
  ka tár sa ink szak mai mun ká

 ját nagy

ta pasz ta lat tal ren del ke zô ta
 nul má nyi ve ze tôk ellenôrzik

. Ta ná-

 ra ink rend sze re sen részt ve
sz nek bel sô és kül sô to vább

 kép zé-

 se ken.

Mód sze re ink

A Bo nus Nyelv is ko lá ban 
a sze mé lyes kap  cso la ton

 ala pu -

ló kép zé si mód sze re ket r
é sze sít jük elôny ben, így 

min den

ta nu ló meg fe le lô, test re 
sza bott ok ta tás ban ré sze

 sül. El-

 sôd le ges cél, hogy nyelv
 ta ni lag pre cíz, szó kincs b

en gaz-

 dag és vá lasz té kos nyelv hasz ná lat ra ösz tö nöz zük

hall ga tó in kat. Ta ná ra ink a
 leg fôbb hang súlyt a kom m

u ni ká-

 ci ó ra fek te tik, mely hez a l
eg újabb ok ta tá si mód sze

 re ket és

a leg mo der nebb tan kön
y ve ket al kal maz zák. Szi

 tu á ci ós

gya kor la to kon, sze rep já té
 ko kon ke resz tül a hall ga tó

k olyan

si ker él mé nyek hez jut nak,
 me lyek le he tô vé te szik s

zá muk -

ra az élet va lós hely ze te
 i ben is a fesz te len, ma g

a biz tos

kom mu ni ká ci ót. Ta ná ra in
k tól meg kö ve tel jük a cél n

yelv ta-

n órá kon va ló ki zá ró la go
s hasz ná la tát és az au t

en ti kus

nyel vi anya gok al kal ma zá
 sát. Hall ga tó ink nak in gye n

es kor-

 re pe tá lá si, kon zul tá ci ós é
s fel zár kó zá si le he tô sé ge

t biz to-

 sí tunk.

Általános tanfolyamok

 

Tan köny vek, tan anyag ok

An gol: Success, Language Leader, 
Black bird

Né met: The men Aktuell, EM,  The me
nkom pass

Spa nyol: Espanol sin Fron teras, Sin te s
is

Fran cia: Panora ma

Olasz: Progetto, Esa mi Comu nica tiv
i

Mi nô ség biz to sí tá si ta nú sít vá nya ink

n Minôsített és ajánlott nyelvisk
ola

n Akkreditált Felnôttképzési Int
ézmény (AL-0337)

n Akkreditált nyelvi programok

n Akkreditált nyelvvizsgák vizs
gahelye

n Longman Referencia Iskola

n Nyelviskolák Szakmai Egyes
ületének tagja

n Akkreditált Felnôttképzési Intéz
mények Országos Egyesületén

ek tagja

n Felnôttképzési  Nyilvántartá
si Szám: 13-0892-04

Ked vez mé nyek

– 2000 Ft di ák ked vez mén
y

– Törzs hall ga tói ked vez m
ény 1000–2000 Ft

– HVG-kár tyá ra 5% ked ve
z mény

– Január 14-ig 2000 Ft el
ôbeiratkozási ked vez mén

y

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 46 900 Ft 48 900 Ft 50 900 Ft 50 900 Ft 32 900 Ft

Ár (diák) 44 900 Ft 46 900 Ft 48 900 Ft 48 900 Ft 30 900 Ft

A felsőfokú tanfolyamok esetében 40
00 Ft felár fizetendő! 

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 ta nu ló hasz nál ja az alap -

ve tô szava kat, ki fe je zé se -

ket. Üd  vöz lés, be mu  tat  ko -

zás, egy  sze rû kér dé sek

meg vá la szo lá sa.

A nyelvtanuló alapvetô

témákról (helyismeret, vá -

sárlás, munka) egyszerû

nyelvtani szerkezetekkel

kommunikál. Egyszerû u -

ta  sításokat, kérdé se ket,

ja vaslatokat meg ért, és a -

zok ra reagál. Magyarul

képes összefoglalni egy

idegen nyelvû szöveg tar-

talmát.

A tanuló még több té má-

ban (szabadidô, utazás)

egyszerû, fo lya matos szö  -

veget al kot. Gyakorta

hasz nált kifejezések segít-

ségével kívánságait, állás-

foglalását megfogalmazza.

A leg fon tosabb információ-

kat kiszûri hallott vagy ol-

vasott szövegbôl.

A tanuló anyanyelvi be-

szélôvel hétköznapi té-

mákról folyama to san be-

szél get, de lexikai és

nyelvtani fordulatai még

ese ten ként hibásak. A for-

dításban szótár segítségé-

vel igyekszik a célnyelv

szabályai szerint megvá-

lasztani a nyelvi eszközö-

ket.

Beszélgetésben, ill. írott

szövegben felismeri a gya-

korta hasz nált nyelvtani

formákat és szó kincsbeli

fordulatokat. Biz tonságo-

san, összefüggôen jut  tatja

gondolatait ki feje zés re. A

hétköznapi társalgási stra-

té giákban jártas, az el von-

tabb tartalmú beszélge té-

sek ben, ill. szö veg feldol go-

zásban a lé nye gi pontokat

kiszûri. 

A felhasználó a nyelvet

gördülékenyen al kal maz -

za. Társalgási szituációk-

ban, mun ká ban, telefo-

non stb. hatékonyan

kommunikál az adott ide-

gen nyelven. Érzékeli és

érzékelteti a komo lyabb

j e l en té s t a r t a lmaka t .

Összetett té mák ban rész  -

letes vé  leményt al kot, a

fo gal mazá sok ban biz to-

san használja a nehe-

zebb nyelvtani struk   tú-

rákat.

A beszélô szándékának és

az adott nyelvi szituáció-

nak megfele lôen speciális

nyelvi helyzetekben is vá-

lasz tékosan, spontán mó-

don tud fogalmazni. Mind

az írott, mind a hallás

utáni megértésbôl szár-

mazó információkat nyel-

vileg gaz dag formá ban,

rész letekre kiterjedôen

megérti és vis  sza idé zi.

Nyelvhasz nálata in  di vidu-

alizálódik. A célnyelvet ma-

gabiztosan, tö ké  letesen

alkalmazza. 

Tanulási szintek

Középfok (B2)

Általános tanfolyamaink kí
nálata

   

       

         

       

        

      

      

…nálunk szóhoz juthat!



A Bo nus Nyelviskolában le he tô ség van ar ra, hogy hall ga tó ink ma gán ta-

 nu ló ként ta nul ja nak nyel vet. 

Az egyé ni ta nu lá si for má nak
 szá mos elô nye van, hi szen

 a ta ná rok ki zá ró lag az

Ön nyel vi fej lô dé sé re kon ce
nt rál nak, és az órák idô pon

t ját is Ön vá laszt hat ja

meg. Ma gán ta nu ló ink tan te
r mi kö rül mé nyek kö zött ta nu

l nak. Az órák 24 órá val

elô re köt bér men te sen le mo
nd ha tók. A ma gán órá in kat 

an gol, né met, spa nyol,

fran cia és olasz nyel ven kez
 dô tôl kö zép fo kú szin tig in dí

t juk. 

Iskolánkban számos speciális nyelvvizsga-elôkészítô

tanfolyam elvégezhetô. A Bonus Nyelviskolában

megszerezhetô, államilag elismert nyelvvizsgák

mindegyikére indítunk felkészítô 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 szóbe

li

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 18 000 Ft 30  000 Ft 45 500 Ft 64 000 Ft

2 fô 20 000 Ft 34 000 Ft 52 000 Ft 74 000 Ft

3 fô 23 000 Ft 30 000 Ft 60 000 Ft 86 000 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
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Csoportlétszám Óraszám Nyelv Ár

 max. 12 30 angol 24 900 Ft

 max. 12 30 angol 24 900 Ft

Tanuljon és tegyen 

akkreditált nyelvvizsgát 

egy helyen!

ECL – ANGOL ÉS NÉME
T 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

Február: február 11. – B1, C1 szint

február 12. – B2 szint

Jelentkezési határidő: janu
ár 13.

Április: április 15. - B1, C1 szint

április 16. - B2 szint

Jelentkezési határidő: márc
ius 17.

Június: június 17. - B1,C1 szint

június 18. - B2 szint

Jelentkezési határidő: máju
s 19.

EURO – ANGOL ÉS NÉM
ET 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 SZ
AKNYELVI 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 Alapfok
2011. március 5. 2011. február 4.

Euro B2 Középfok
2011. március 19. 2011. február 18.

2011. május 14. 2011. április 22.

Euro C1 Felsőfok
2011. március 5. 2011. február 4.

2011. május 7. 2011. április 8.

EuroPro B1 Alapfok
2011. augusztus 27.

2011. július 29.

EuroPro B2 Középfok
2011. május 7. 2011. április 8.

2011. augusztus 27.
2011. július 29.

EuroPro C1 Felsőfok
2011. augusztus 27.

2011. július 29.

Akkreditált nyelvvizsgák

a Bonus Nyelviskolában



A Bonus Nyelviskola minô
sített nyelviskola!

2011. TÉL-TAVASZ

ALAPÍTVA: 1998.

1052 Budapest, Károly krt. 12. I. em. 1–2.

Telefon: 266-3618

Tel./fax: 267-5723

Nyitva tartás:

Hétfô–péntek 8–20 h, Szo
mbat 08.00-13.00 h

E-mail:
nyelviskola@bonusnyelviskola.hu

www.bonusnyelviskola
.hu

Felnôttképzési Nyilvántartá
si szám: 13-0892-04

n Magas színvonalú oktatá
st és hatékony tanítási

 módszereket jól

képzett nyelvtanárokka
l

n A hallgatók megbízható informálását és pontos adminisztrációt

n Hozzáértô szakmai irányítást

n Megfelelô, kulturált körü
lményeket és korszerû� te

chnikai felsze-

reltséget

n A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által gyak
orolt rendszeres mi-

nôségi felügyeletet

Design: colorlab.hu


