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Cégünk a képzések szervezése mellett stratégiai- pénzügyi,
marketing és brandépítési, vezetői és menedzsment tanácsadást,
személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítását,
valamint képzési tervek készítését is végzi valamint
projektmenedzsment tevékenységet és az ezzel kapcsolatos
digitális szolgáltatásokat nyújt. Ügyfeleink között megtalálhatók
a hazai kkv-k mellett a legnagyobb magyarországi
multinacionális vállalatok és a közoktatás fontos szereplői.
Tanácsadási tevékenységünket több éves szakmai tapasztalattal
rendelkező szakértőkkel, Magyarország teljes területén
végezzük, hozzájárulva ezzel a vállalatok hatékonyabb és
sikeresebb működéséhez, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-
mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóként.

Az 1998-ban alakult Bonus Nyelviskola több mint két évtizede
meghatározó szereplője a magyarországi nyelvoktatásnak és
felnőttképzésnek. A mára cégcsoporttá bővülő vállalkozásunk
az ország teljes területén folytat pályázati forrásból
megvalósuló szakmai, nyelvi és informatikai képzéseket.
Portfóliónkban több mint 200 képzés található. Intézményünk
a legszigorúbb minőségbiztosítási, pályázati és elszámolási
feltételeknek is megfelel, az IFKA honlapon regisztrált
szolgáltató, így Ön biztos lehet benne, hogy megbízható
partnerei leszünk a képzések megvalósításában.

BEMUTATKOZÁS

KÉPZÉS

TANÁCSADÁS

https://vali.ifka.hu/hu/experts/item/3374


Kategória: Alapvető informatika (digitális kompetencia)
Megnevezése: Iroda a felhőben

Célja: A képzésben résztvevő a képzés végére képes a Microsoft
Office 365 applikációk típusainak felismerésére; megoldásainak,
eszközeinek alkalmazására, kezelésére; az applikációkkal
kapcsolatos, a munkavégzésre vonatkozó fejlesztési lehetőségek
felismerésére, felhasználására.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)

Vinop 1.2.1-21 Pályázat keretében elszámolható alapcsomagjaink 

KÉPZÉS

20 ÓRÁS KÉPZÉSEINK,  4 FŐ RÉSZÉRE

Kategória: Alapvető informatika (digitális kompetencia)
Megnevezése: Webszerkesztés

Célja: A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a
webszerkesztés alapvető funkcióit. 
A képzés tananyaga: 
webszerkesztés alapfogalmai; webbel kapcsolatos jogi kérdések;
HTML alapok; weboldal tervezési alapismeretek; webszerkesztők
használata; hiperhivatkozások; táblázatok használata; grafikus
objektum kezelése; űrlapok alkalmazása.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)



Kategória: Gazdálkodás és menedzsment , Informatika és
távközlés , Üzemmenedzselés , Üzemszervezés
Megnevezése: Ipar 4.0

Célja: A képzés célja az első lépések megtételében való segítség
nyújtása, azaz az Ipar 4.0 jellemzőinek, várható hatásainak
megismertetése a résztvevőkkel és adott szervezet(ek),
személyek segítése az arra való felkészülésben.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)

Kategória: Személyiségfejlesztés , Vállalkozási alapismeretek ,
Szervezetfejlesztés
Megnevezése: Motiválás

Célja: A képzésben résztvevők megismerik a külső és belső
motiváció jellemzőit, fejlődik a motivációs bázisuk; megismerik a
motiváció pszichológiai és vezetéselméleti vonatkozásait, milyen
szükségletek és motívumok kellenek az önfejlesztéshez, az
ösztönzés pszichológiáját.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)

Kategória: Vállalkozási alapismeretek
Megnevezése: Együttműködési technikák fejlesztése

Célja: A képzésben résztvevő a képzés végére megismeri az
együttműködést gátló tényezőket, önmaga szerepét a
csoportban, versengési szintjét, a kooperatív technikákat; a
csoportműködés alapjait, a nyerő-nyerő helyzetek kialakítását,
az asszertivitás technikáit, konfliktuskezelési technikákat.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)



Kategória: Vállalkozási alapismeretek
Megnevezése: Gondolkodásfejlesztési technikák

Célja: A gondolkodás fejlesztése a személyes hatékonyság, a
problémamegoldás és a kreativitás fejlesztése érdekében. A
résztvevő megismeri a kreativitás alapfogalmait, a kreatív és
innovatív megoldások jellemzőit, a logikai gondolkodás alapjait
és annak módszereit; elsajátítja a gondolkodásfejlesztés
különböző stratégiáit és technikáit.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)

Kategória: Vállalkozási alapismeretek , Szervezetfejlesztés ,
Kompetencia-fejlesztés
Megnevezése: Csapatmunka hatékonyság növelése

Célja, hogy a résztvevők egymás közötti kommunikációja,
együttműködési készsége, vezetői készsége és elkötelezettsége
fejlődjön. Megismerik egymást a csapattagok a csoport
feladatokra fókuszálnak. Kialakulnak az erőviszonyok projekt
teamekben, a munkatársak egyetértenek a közös célokban,
szabályokban, kialakítják a közös kommunikációs stílusukat.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 316.000 Ft (20 óra)



Kategória: Alapvető informatika (digitális kompetencia)
Megnevezése: Adatbáziskezelés

Célja: A képzés az adatbáziskezelő program alapvető funkcióinak
megismerésére és használatára épül.
A képzés tanagyaga: feladatelemzés; adatbázis megtervezése; 
 táblák közötti kapcsolatok létrehozása, módosítása; táblák
adatainak szűrése, rendezése; lekérdezés létrehozása; űrlap
tervezése, módosítása: jelentések tervezése, jelentések
létrehozása, objektumok importálása.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 355.500 Ft (30 óra)

30 ÓRÁS KÉPZÉSEINK,  3  FŐ RÉSZÉRE

Kategória: Alapvető informatika (digitális kompetencia)
Megnevezése: Informatikai alapismeretek

A képzés célja a résztvevő felkészítése az alábbi alapszintű
feladatok ellátására:
az operációs rendszer legfontosabb funkcióinak használata; 
 fájlkezelés ;  hardverek/perifériák csatlakoztatása; digitális
eszközön futó alkalmazások telepítése; szövegszerkesztés és
táblázatkelés. 
A képzés 3 tananyagegységből áll: Operációs rendszerek; Irodai
alkalmazások; Internet.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 355.500 Ft (30 óra)



Kategória: Alapvető informatika (digitális kompetencia)
Megnevezése: Számítástechnikai alkalmazások (alapvető
digitális kompetenciák megszerzése)

Célja: A résztvevő megtanulja az információkat megfelelően
felhasználni és alkalmazni; az információs és kommunikációs
technológiák (IKT) alapszintű használatát a munka, az e-
Ügyintézés, a szabadidő terén; a számítógép alapfokú
használatát az információk és adatok rendszerezése,
visszakeresése céljából.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 355.500 Ft (30 óra)

Kategória: Vállalkozási alapismeretek
Megnevezése: Problémamegoldás és döntéshozatal

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek: a
döntéseket megfelelően előkészíteni, a problémákat feltárni,
összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az
információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű
döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva
kommunikálni.
Főbb témák: megoldandó problémák tipizálása;
problémaelemzés; döntéshozatal; kockázatmenedzsment;
döntési szituációk; döntéstámogató technikák és eszközök a
gyakorlatban.

Óradíj/fő: 3950 Ft
Teljes képzési díj: 355.500 Ft (30 óra)



marketing koncepció kialakítása;
marketing eszközök és értékesítési csatornák
meghatározása;
márka-, és image építés tevékenységekhez és
folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;

1, Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve

Szakértői óradíj: nettó 22.000 Ft/óra
Minimum óraszám: 100 óra
Minimum projekt méret: nettó 2.200.000 Ft 

Vinop 1.2.1-21 Pályázat keretében elszámolható szakértői kategóriák, nettó szakértői
óradíjak, minimum óraszám, minimum projekt méret

TANÁCSADÁS

MARKETING,  MÁRKA- ÉS ARCULATÉPÍTÉS

STRATÉGIAI  ÉS VÁLLALATI  PÉNZÜGYI

TANÁCSADÁS

vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó
tervezési folyamatok fejlesztése;
üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
kockázati tanácsadás;
a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok
kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és
részletes kapacitástervezéssel;

1, Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve

Szakértői óradíj: nettó 22.000 Ft/óra
Minimum óraszám: 100 óra
Minimum projekt méret: nettó 2.200.000 Ft 



menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés,
vezetői coaching;
a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével,
változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;

3, Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve

Szakértői óradíj: nettó 24.000 Ft/óra
Minimum óraszám: 50 óra
Minimum projekt méret: nettó 1.200.000 Ft 

SZERVEZET-,  FOLYAMAT- ÉS

MENEDZSMENTFEJLESZTÉS

4, Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és
készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv
készítése;vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és
kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;

Szakértői óradíj: nettó 24.000 Ft/óra
Minimum óraszám: 25 óra
Minimum projekt méret: nettó 600.000 Ft (ebből elszámolható:
594.100 Ft)



KAPCSOLAT

Bodrogi Tímea
pályázati menedzser
Mobil: +36 30 597 8211
E-mail: palyazat@bonusnyelviskola.hu
Web: www.bonusnyelviskola.hu/felnottkepzesi-projektek

KÉPZÉS

TANÁCSADÁS

Fajtha Barbara
pályázati referens
Mobil: +36 30 789 7392
Email: tanacsadas@bonusnyelviskola.hu
Web: www.bonusnyelviskola.hu/tanacsadas

KÖZPONTI IRODA

Bonus Nyelviskola
1075 Budapest, Károly krt. 9.
Web: www.bonusnyelviskola.hu

ENGEDÉLYSZÁMOK

Felnőttképzési engedélyezési szám: E-000255/2014,
E/2020/000350
Felnőttképzési bejelentési szám: B/2020/000218
IFKA minősítő tanúsítvány száma: 2021/C-0040

https://www.bonusnyelviskola.hu/felnottkepzesi-projektek
https://www.bonusnyelviskola.hu/tanacsadas
https://www.bonusnyelviskola.hu/
https://vali.ifka.hu/hu/experts/item/3374

