MAGYAR NYELVTANFOLYAMOK
I. SZEMESZTER (15 képzési hét)
2022. szeptember 5. – 2023. január 31. *
Tanfolyam

heti óraszám

intenzív

5×4 óra

normál
esti

napok

óraszám

képzési díj

hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek (9.00 – 12.15)

300

404 000 Ft

3×4 óra

hétfő, kedd, csütörtök (9.00 – 12.15)

180

255 000 Ft

2×3 óra

kedd, csütörtök (18.00 – 20.15)

90

125 000 Ft

Beiratkozás és a képzési díj befizetésének határideje: 2022. augusztus 14.
Vízumigénylők számára: 2022. július 3.
Őszi szünet: 2022. október 31. – 2022. november 4.
Téli szünet: 2022. december 19. – 2023. január 6.

ŐSZI TANFOLYAM (10 képzési hét)
2022. október 10. – 2023. január 31. *
Tanfolyam

heti óraszám

intenzív

5×4 óra

normál
esti

napok

óraszám

képzési díj

hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek (9.00 – 12.15)

200

314 000 Ft

3×4 óra

hétfő, kedd, csütörtök (9.00 – 12.15)

120

225 000 Ft

2×3 óra

kedd, csütörtök (18.00 – 20.15)

60

104 000 Ft

Beiratkozás és a képzési díj befizetésének határideje: 2022. szeptember 11.
Vízumigénylők számára: 2022. július 31.
Téli szünet: 2022. december 19. – 2023. január 6.

II. SZEMESZTER (15 képzési hét)
2023. február 6. – 2023. június 9. *
Tanfolyam

heti óraszám

intenzív

5×4 óra

normál
esti

napok

óraszám

képzési díj

hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek (9.00 – 12.15)

300

465 000 Ft

3×4 óra

hétfő, kedd, csütörtök (9.00 – 12.15)

180

293 000 Ft

2×3 óra

kedd, csütörtök (18.00 – 20.15)

90

144 000 Ft

Beiratkozás és a képzési díj befizetésének határideje: 2023. január 15.
Vízumigénylők számára: 2022. november 27.
Tavaszi szünet: 2023. április 6 – 11.

TAVASZI TANFOLYAM (10 képzési hét)
2023. március 13. – 2023. június 9. *
Tanfolyam

heti óraszám

intenzív

5×4 óra

normál
esti

napok

óraszám

képzési díj

hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek (9.00 – 12.15)

200

314 000 Ft

3×4 óra

hétfő, kedd, csütörtök (9.00 – 12.15)

120

225 000 Ft

2×3 óra

kedd, csütörtök (18.00 – 20.15)

60

104 000 Ft

Beiratkozás és a képzési díj befizetésének határideje: 2023. február 19.
Vízumigénylők számára: 2023. január 15.
Tavaszi szünet: 2023. április 6 – 11.

*A tanfolyamzárás végső határideje. A tanfolyamok korábbi időpontban is befejeződhetnek, ha a meghirdetett óraszám korábban teljesül. A tanfolyam zárásának pontos befejezéséről a csoportban tanító oktatók, illetve oktatási koordinátorunk nyújtanak tájékoztatást.

BALASSI NYÁRI EGYETEM (4 képzési hét)
2023. július 17. – 2023. augusztus 11.
Tanfolyam
Nyelvórák

heti óraszám
5×4 óra

Teljes program

napok
hétfő, kedd, szerda, csütörtök,
péntek (9.00 – 12.30)
nyelvórák, előadások, kulturális programok,
kirándulások

óraszám

képzési díj

90

217 000 Ft

90 + pr.

321 000 Ft

Beiratkozás és a képzési díj befizetésének határideje: 2023. július 3.
További információ: sumuni@mdakft.hu

EGYÉB INFORMÁCIÓK
 A jelen tájékoztatóban közölt árak 2022. június 13-tól visszavonásig érvényesek.
 A csoportok elegendő résztvevői létszám esetén indulnak el.


A csoportok létszáma 5–12 fő. Az órák 45 percesek.

 A 100 000 Ft összeg feletti tanfolyamok díja tartalmazza a tananyag költségét is.
 Két egymást követő intenzív vagy normál típusú tanfolyam egyidejű befizetése esetén a második tanfolyam árából
5% kedvezményt biztosítunk.
 Tanfolyamaink kezdő, újrakezdő, középhaladó és haladó szinten indulnak a jelentkezők létszámától és nyelvi szintjétől függően.
 Visszafizetés esetén a képzési díj 15%-kal csökkentett részének visszafizetése kérvényezhető.
 A vízumköteles országokból érkező jelentkezőknek „egyéb” típusú vízumot/ideiglenes tartózkodási engedélyt kell
igényelniük. Mielőtt elköteleződik bármelyik tanfolyamunk mellett, kérjük, tájékozódjon a jogszerű magyarországi
tartózkodás felételeiről az illetékes magyar külképviseleten vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál
(http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu)!
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