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13+1 pozitívum,
amiért a BIG BEN Nyelviskolát érdemes választani!

Nyelvek széles skálájából választhat: ANGOL, NÉMET. Kis létszámú csoportokban (5–7 fő, 8–11 fő), 
légkondicionált tantermekben folyik az oktatás.
Nemcsak általános, hanem intenzív ütemű tanfolyamok is * 1,5 év alatt középfokú (585 óra). – 
NYÍREGYHÁZI KÉPZÉSEINKNÉL: NYELVVIZSGA GARANCIÁVAL is kérhető.
Tájékoztatás, beiratkozás, szintfelmérés, oktatás, tankönyvértékesítés egy helyen, meghosszabbított 
nyitva tartással: hétfőtől-csütörtökig: 8.30–16.45, pénteken: 8.30–12.30. Órakezdés időpontja is 
maximálisan igazodik elvárásához. Oktatás: 8.00–20.00.
PANNON NYELVVIZSGA helyben! Az államilag akkreditált nyelvvizsgákról, tájékoztatást, jelentkezési 
lap beszerzését biztosítjuk, illetve saját diákjaink részére a vizsgára jelentkezést intézzük.
Ingyenes, színvonalas szintfelmérést biztosítunk a már nyelvet tanult/ tanuló érdeklődőknek, hogy 
becsatlakozó diákjaink tudásszintjüknek megfelelő csoportban tanulhassanak, csoportjainkba való 
bekapcsolódásukat felzárkózó órákkal segítjük.
Csoportváltásra adott esetben lehetőség van, amennyiben elfogadható megoldást tudunk ajánlani.
Nyelviskolánkban gondosan válogatott, gyakorlott, diplomás tanárok 
oktatnak, többsége vizsgáztatói végzettséggel és gyakorlattal.   
Minden csoport legjobb eredményt elért diákja a következő szintre lépéskor a tandíj árából 10% 
kedvezményt kap, amennyiben 90% feletti szintzárót teljesít. Ezen kedvezményünket Nyíregyháza 
lakossági csoportjainknál biztosítjuk!
Folyamatos akcióinkkal Nyíregyháza egyik legjobb díjtételét tudjuk biztosítani: DIÁK TOBORZÓ KIHE-
LYEZETT LAKOSSÁGI KÉPZÉSEINKNÉL (Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Nyírbátor, Mátészalka) az utol-
só havi díjból kedvezményt biztosítunk: 5.000,– Ft/új szerződő eseten. Ezzel szeretnénk megköszönni, 
hogy ajánlotta másoknak is nyelviskolánkat.
KIHELYEZETT KÉPZÉSEINRE BEIRATKOZOTT HALLGATÓINK: Ingyenes PRÓBA-NYELVVIZSGÁ-n vehet-
nek részt. Az igazi nyelvvizsgával azonos körülmények között tesztelheti tudását. Sőt, Vizsgaközpont 
által felkérhető vizsgáztató tanároktól kapnak hallgatóink kiértékelést, visszajelzést.
INGYENES NYELVVIZSGA. Azoknak a diákoknak szeretnénk kedveskedni, akik végig ugyanabban a cso-
portban (1–12. szint) a Big Ben Nyelviskola oktatását vettek igénybe.
CÉGES OKTATÁS: Kihelyezett képzéseket, szakmai nyelvoktatást, és igény esetén anyanyelvi tanárt is 
biztosítunk.
INTÉZMÉNYÜNK, PROGRAMJAINK, ANGOL–NÉMET KÉPZÉSÜNK ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK: ezen 
képzéseink ÁFA mentességet élveznek! EU által és államilag támogatott képzések megvalósíthatók!
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Támogatott, engedélyköteles nyelvi képzések 
tájékoztatója

Szintrendszerünkről: Szintjeink egymásra épülnek, a következő szintre lépés felté-
tele eredményes szintzáró (min. 60%-os) teljesítése. Tanfolyamaink nyelvvizsga-
előkészítőig tartanak.
o

ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamaink esetében 1 szint 45 óra. Ezen nyelveknél 
teljesen kezdő csoport 7 szint (315 óra) javasolt az alapfokú szintű nyelvtudás el-
éréséhez, a középfokúszintű tudás eléréséig 13 szint (585 óra), a felsőfokú szintű 
tudás eléréséhez pedig 19 szint (855 óra) szükséges. 

o

Információnyújtás, csoportba sorolás, beiratkozás:
   •  hétfőtől csütörtökig: 8.30–16.45 között.
   •  péntek: 8.30–12.30 között.

o

Szintfelmérés: hétfőtől–csütörtökig: 9.00–14.30 között.
o

Jelentkezés (folyamatosan): 
   •  jelentkezési lap kitöltésével,
   •  szintfelmérő írásával,
   •  5000,– Ft előleg befizetésével.

Figyelem! Az itt feltüntetett kedvezmények, akciók tájé-
koztató jellegûek! Amennyiben ezek valamelyikét igény-
be szeretné venni, kérje pontos tájékoztatását és ezt 
követően külön írásban is rögzítse jelentkezési lapján.

Minden hallgatóinkkal felnőttképzési szerződést kötünk 
� melyben az igényelt akció, kedvezmény is rögzítésre 
kerül.

Beiratkozást követően bármilyen igény felmerülése esetén 
kérjük hivatalos nyomtatványunk kitöltését is, mely a beirat-
kozó részen szerezhető be, amennyiben ez nem történt meg 
a változtatást nem áll módunkban elfogadni.
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Általános ütemű tanfolyam intenzítása, időtartama:

Intenzív ütemű tanfolyam intenzítása, időtartama:

2x2 óra = heti 4 óra esetén / 1 szint 11,5 hét 
Oktatás teljes időtartama a középfokú nyelvvizsgáig: 37,5 hó + tanítási szünet

1x4 óra = heti 4 óra esetén / 1 szint 11,5 hét
Oktatás teljes időtartama a középfokú nyelvvizsgáig: 37,5 hó + tanítási szünet

 

2x3 óra = heti 6 óra esetén / 1 szint 7,5 hét
Oktatás teljes időtartama a középfokú nyelvvizsgáig: 24,5 hó + tanítási szünet

 

2x4 óra = heti 8 óra esetén / 1 szint 5,5 hét
Oktatás teljes időtartama a középfokú nyelvvizsgáig: 18 hó + tanítási szünet

 

NYELVISKOLÁNK KÍNÁLATA, DÍJTÉTELE:

A kiscsoportos és kommunikatív jellegű nyelvoktatást tartjuk hatékonynak, ezért 11 főnél
nagyobb létszámban nem oktatunk. Így Önök az alábbiak közül választhatnak:

Délutáni időpontokban is indítunk 
intenzív ütemű csoportokat!

A t a n f o l y a m d í j a t a n k ö n y v é s a m u n k a f ü z e t á r á t n e m t a r t a l m a z z a !

ANGOL, NÉMET
nyelvek:

RENDSZEREZŐ
Többnyire nyáron indítjuk

ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV OKTATÁS
Egész évben folyamatosan indítjuk

8-11 fős csoportok

5-7 fős csoportok
3-4 fős csoportok

45 óra / szint

45 óra / szint

1. félév: 124.800 Ft + 7.500 Ft nyelvv. garancia
132.300 Ft (240 óra / 1-5 szint) 

2. félév: 124.800 Ft + 7.500 Ft nyelvv. garancia
132.300 Ft (240 óra / 6-10 szint)

3. félév: 93.600 Ft (135 óra / 11-13 szint)
(Magában foglalja a próbanyelvvizsga díját is.)

26.200 Ft26.200 Ft

37.200 Ft
31.200 Ft

/ 45 perc2.850 Ft

31.200 Ft

Akár 3
szintet is 

léphetsz!

440 óra / rendszerező

40 óra / rendszerező

Felzárkózó óra/pótszintzáró

Kih. céges nyelvoktatás Szerződésbe foglaltak szerint

2.850 Ft / 45 perc (csoportos képzésnél)

Intenzív jellegû
nyelvoktatás -
szerződésbe foglalt
nyelvvizsga-
garanciával kérhető

1-2 fős egyéni képzés

Intenzív ütemű nyelvoktatás: 

NYELVVIZSGA GARANCIÁVAL is kérhető 
* 1,5 év alatt középfokú (585 óra) 
* 2 év (27 hó) tanév alatt felsőfokú nyelvvizsga (855 óra)

Ajánlatunk a következő:  (szintfelmérő eredménye alapján)

:esézemetü sézpéK:iejtnizs sézpéK

Képzés időtartama:

Csoport beosztás:

induló záró általános

intenzív

nyelvi 
tanév

�

Intenzív ütemű nyelvoktatás – szerződésbe foglalt 
nyelvvizsga-garancia kérhető.

Intenzív nyelvoktatás az egyik leghatékonyabb és legeredményesebb oktatási formánk. 
Igen kedvezményes díjtételekkel indítjuk ezen csoportjainkat azért, hogy a kereslet az igazán

hatékony nyelvoktatást is felfedezhesse. Hisz ki ne tudná, hogy a rendszeresség, folyamatosság
a sikeres nyelvtanulás első és legfontosabb eleme.

100%-os nyelvvizsga letételi garancia: Aki feltételeinket/elvárásainkat betartotta (hiányzásokra,
szintzárókra, illetve házi feladatra vonatkozóan) 100 %-os garanciát vállalunk a nyelvvizsgája

letételére. Esetleges sikertelen nyelvvizsga esetén ingyenes továbboktatását vállaljuk a sikeres
nyelvvizsga letételéig – saját csoportunkban, nyelviskolánkba történő bejárással.

Szuper intenzív ütemű tanfolyam intenzítása, időtartama:

Teljesen kezdő szinttől a középfokú nyelvvizsgáig: 1–13 szint/6 hó + tanítási szünet

 

Középhaladó szinttől a középfokú nyelvvizsgáig: 5–13 szint/7 hó + tanítási szünet

Haladó szinttől a középfokú nyelvvizsgáig: 8–13 szint/6 hó + tanítási szünet

5x4 óra = heti 20 óra esetén / 1 szint 2 hét

4x4 óra = heti 16 óra esetén / 1 szint 3 hét

3x4 óra = heti 12 óra esetén / 1 szint 4 hét csak délelőtt

csak délelőtt

csak délelőtt

(4 szint együttes 

befizetésénél 

az 5. szintet 

ingyen kapja)
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délelőtt v. délután

délelőtt v. délután

délelőtt v. délután

csak délután


