Budapest, Győr, Kecskemét
Ha jó nem elég, válaszd a Katedra Nyelviskolát!

Tanulj valóban hatékonyan

online vagy tanteremben

csoportban, vagy egyénileg

belföldön, vagy külföldön

500 000-nél több sikeres nyelvtanuló

havi 1000 sikeres nyelvvizsga

100%
100% fejlődés, 0% unalom

Velünk Neked is sikerülni fog!

Tanfolyamodat és tankönyveidet webshopunkban is megveheted!
Tanfolyami helyszíneink és személyes ügyfélszolgálataink nyitvatartása:
Budapest Belváros – a Deák térnél (VI., Anker köz 1-3.)
Budapest Zugló – Az Örs vezér terénél (XIV. Zalán utca 23.)
Budapest Bel-Buda – a Széll Kálmán térnél (XII. Krisztina krt. 7.)
Budapest Újbuda – a Móricz Zs. körtérnél (XI. Karinthy F. út 10.)
Budapest Hűvösvölgy – (II. Kertváros utca 76.)
Győr – (9022 Győr, Vörösmarty utca 9-11.)
Kecskemét – (6000 Kecskemét, Wesselényi utca 1/b.)

Telefon: +36-1-7000137

h-cs: 9.30-18.30h, p: 9.30-17.30h
k, cs: 9.30-18.00h
k, cs: 9.30-18.00h
h, sze, p: 9.30-18.00h
h, sze, p: 9.30-18.00h
h, sze, p: 14.00-18.00h, k, cs: 10.00-14.00h
h, sze: 14.00-18.00h, k, cs, p: 10.00-14.00h

E-mail: hello@katedra.hu, gyor@katedra.hu, kecskemet@katedra.hu

Budapest: Katedra Kft., B/2020/000017, E/2021/000029, Győr: Katedra Kisalföld Kft., B/2020/000018, Kecskemét: Katedra Kiskunság Kft,
B/2020/000009

Üdvözlünk a hatékony
nyelvtanulás világában!
Csatlakozz Te is ahhoz a mintegy
500 000 emberhez, akik már megismerték
a Katedra Nyelviskola színvonalas
nyelvtanfolyamait!

28 nyelv, havonta 1000+
sikeres nyelvvizsga

Tanulóink 95%-a sikeres
tanfolyamzáró vizsgát tesz

Tanulóink 98%-a kifejezetten
ajánlja iskolánkat ismerőseinek

Katedra komplex nyelvi készségfejlesztés©

A használható nyelvtudásod 4 alappilléren fog nyugodni: a nyelvtanilag is hibátlan folyékony, széles szókincset
alkalmazó beszéden, a magabiztos hallás utáni értésen, a választékos szókincsedre támaszkodó olvasásértésen és a nyelvtanilag is hibátlan, megfelelő stílusú íráskészségen

Unalmas nyelvtan centrikus órák? Autodidakta nyelvtanulás?
Tölcsérrel a fejbe töltött nyelvtudás? Csak beszédet tanító tanfolyamok?
Nem kell tankönyv, nem kell házi feladat, nem kell otthon tanulnod?

Sorolhatjuk a forradalmi módszereket, de egyik eredménytelenebb, mint a másik. De Neked sokba kerül a
végén, amikor az elvárt eredmény elmarad. Könnyen belátható, hogy azok az iskolák, módszerek, amelyek csak
egyik, vagy másik készség fejlesztését tekintik feladatuknak, nem lesznek képesek egy komplex nyelvtudást adni
neked, így nem is fog sikerülni a nyelvvizsga sem!
Nálunk viszont a már évtizedek óta kiválóan működő, többszázezer tanulónknál eredményes, bevált Katedra
komplex nyelvi készségfejlesztés© módszerünk szerint tanulhatsz.
Velünk Neked is sikerülni fog, ne dőlj be a hamis ígéreteknek, a sarlatán iskoláknak, tanároknak!
Módszerünket 1990-es alapításunk óta folyamatosan fejlesztjük, amelynek eredményeképp havonta 1000-en
tesznek sikeres nyelvvizsgát iskoláinkban. Tudsz ennél jobb sikermércét?

Hogyan fogsz nálunk tanulni?

 e fogsz beszélni legalább az óra időtartamának 50-60%-ában.
T
A tanóra egy multimédiás eszközökkel felszerelt, nyelvoktatási célra kialakított tanteremben, vagy a nyelviskola által ajánlott virtuális osztályteremben zajlik.
Minden órának célja van, a tanár gondosan megtervezett, a résztvevők igényeire testre szabott fejlesztési
tervvel érkezik az órára.
Az órákon a tanár szerepe az új ismeretek átadása mellett a lehető legtöbb egyéni gyakorlási lehetőség
megteremtése.
A beszéd mellett az órákon fogod megtanulni és begyakorolni a nyelvtant, az új szavakat, kifejezéseket.
Minden órának része egy, vagy több aktuális témájú videó, hanganyag feldolgozása tanári segítséggel.
Otthonra fogsz kapni olvasásértés feladatokat és írás feladatokat, amelyek nem kötelezőek, de érdemes
megcsinálni őket, mert így lesz komplex a nyelvtudásod

A sikeres nyelvtanulás kulcsa

A nyelvtanulásban a résztvevő, azaz Te vagy a legfontosabb. A Te akaratod, a Te motivációd, a Te szorgalmad.
A nyelvtanulás hosszú folyamat (aki nem ezt mondja, az nem mond igazat). Ha beleteszed a munkát és elfogadod szakértő segítségünket, sikerülni fog Neked is. A tanárod szerepét elsősorban abban látjuk, hogy amellett,
hogy kifogástalan nyelvi modellként szolgáljon Neked, képes legyen ezen a hosszú, néha megtorpanásokkal
szegélyezett úton fenntartani a motivációdat, kedvedet a tanuláshoz!

Iskoláink – közel hozzád
Budapesten, Győrben, Kecskeméten
és további 19 városban (katedra.hu)

Belváros (Deák tér) VI. Anker köz 1-3.
A Katedra Nyelviskola Budapest központja és egyben a legnagyobb iskolája, amely
frissen felújítva vár Téged is!
Felszereltség: 25 tanterem • interaktív tábla • klíma • multimédia minden teremben
• kávé automata, víz automata • kedvezményes parkolás
Megközelítés: M1, M2, M3, Busz: 9, 15, 105, 16; Villamos: 47, 49; Troli: 74
Zugló (Örs vezér tere) XIV. Zalán utca 23.
Iskolánk Zugló központjában, az Árkád bevásárló központtal szemben kellemes,
csendes helyen vár Téged is!
Felszereltség: 6 tanterem • interaktív tábla • klíma • multimédia minden teremben
• víz automata, kávégép • ingyenes parkolás (az Árkádban, vagy 200 méterre az
iskolától)
Megközelítés: M2; HÉV; Villamos: 3, 62; Trolibusz: 81, 82; Busz: 31, 32, 44, 45, 61, 67,
76, 77, 85, 131, 144, 168, 176
Újbuda (Móricz Zs. krt.) XI. Karinthy Frigyes út 10.
Iskolánk Újbuda központjában, a Móricz Zsigmond körtérről nyíló kellemes, csendes
utcában vár Téged is!
Felszereltség: 7 tanterem • interaktív tábla • klíma • multimédia minden teremben
• víz automata, kávégép • kedvezményes parkolás (az Alléban)
Megközelítés: M4; Busz: 7, 27, 33, 107, 240, 253; Villamos: 6, 17, 19, 41, 47, 47B, 48,
49, 56, 56A, 61
Bel-Buda (Széll Kálmán tér) XII. Krisztina krt. 7.
Iskolánk Bel-Buda központjában, a Széll Kálmán tér közelében vár Téged is!
Felszereltség: 9 tanterem • interaktív tábla • klíma • multimédia minden teremben
• víz automata, kávégép • ingyenes parkolás (Krisztina körút)
Megközelítés: M2; Busz: 5, 16, 16A, 21, 21A, 22, 22A, 39, 91, 102, 116, 128, 129, 139,
140, 140A, 142, 155, 156, 222; Villamos: 4, 6, 17, 56, 56A, 59, 59B, 61

Hűvösvölgy II. Kertváros utca 76.
Iskolánk a II/a kerület központjához közel vár Téged is!
Felszereltség: 5 tanterem • interaktív tábla • klíma • multimédia minden teremben
• víz automata, kávégép • ingyenes parkolás az iskola előtt és a Tesco parkolóban
Megközelítés: Busz: 57, 63, 157, 157A, 257
Győr 9022 Győr, Vörösmarty utca 9-11.
Iskolánk Győr központjához közel vár Téged is!
Felszereltség: 6 tanterem • klíma • multimédia a termekben
Megközelítés: Busz: Árkád üzletház megálló (7002, 7003, 7004, 7005, 7087, 7098,
7099), vagy Iparkamara megálló (1721, 7002, 7003, 7004, 7005, 7007, 7058,
7087, 7088, 7090, 7098, 7099), parkolás a környező utcákban, vagy a Dunakapu
parkolóházban (fizetős)
Kecskemét 6000 Kecskemét Wesselényi utca 1/b.
Iskolánk Kecskemét központjához közel vár Téged is!
Felszereltség: 5 tanterem • klíma • multimédia minden teremben
Megközelítés: Busz: Cziffra palota megálló (1, 2D, 2S,. 4, 4A, 4C, 7, 7C, 12, 15, 18, 19,
20H, 23, 23A), parkolás a környező utcákban (fizetős)

Csoportos nyelvtanulás
tanteremben vagy
online virtuális tanteremben (Zoom)

Mitől jó a Katedra csoportos tanfolyam?

• Kis csoportban (4-9 fő, online 4-7 fő) fogsz tanulni, ami biztosítja a hatékonyságot
• Máshol 12-14 fős csoportok vannak, bábeli zűrzavar van az órákon, lehetetlen így hatékonyan tanulni
• A kis csoportban folyó oktatás során biztosítható, hogy a tanulók beszélhessenek az óra nagyobb részében
• A 30 éves Katedra Nyelviskola leg jobb tanárai oktatnak a csoportos lakossági képzéseken
• Veled hasonló szinten levő tanulókkal fejlődhetsz együtt, egymást tudjátok motiválni a haladásban.
• A jó hangulat, a vicces szituációk kialakulása egy csoportban garantált!
• Kedvezőbb áron tanulhatsz, mintha az egyéni képzést választanád.
• Ne feledd az olcsóbb megoldások mögött nagyobb csoport és kisebb hatékonyság van!

A csoportos tanfolyamot azoknak a tanulóknak javasoljuk,

• akik általános nyelvi készségeiket szeretnék fejleszteni • akik később nyelvvizsgázni szeretnének
• akik szinten akarják tudásukat tartani • akiknek a nyelvtan jelenti a nehézséget
• akik elsősorban beszédkészségüket szeretnék fejleszteni
• Létszám tanteremben: GOLD: 4-9 fő, PLATINUM: 2-4 fő
• Virtuális tantermi csoportos óráink helyszíne a ZOOM virtuális osztályterme, ahol szinte minden olyan eszköz
rendelkezésre áll, amely a tantermi oktatásban lehetséges, így az online oktatás hasonló élményt nyújt mint a
tantermi oktatás. Kényelmes: nem kell utaznod, otthonodból részt tudsz venni az órákon. A virtuális osztálytermekben a GOLD tanfolyamok létszáma kisebb, mint a tantermi órákon, minimum 4, maximum 7 fő.

Szintek és tananyagok
Szintek,
Angol
tankönyvek
Kezdő
(A1.1): English
File 3E Elementary
1-3
A1
(A1.2-4): English
File 3E Elementary
4-6, 7-9, 10-12
A2
(A2.1-4): English
File 3E Pre-Intermediate 1-3, 4-6,
7-9, 10-12
B1
(B1.1-4): English
File 3E Intermediate 1-3A, 3B-5,
6-8A, 8B-10
B2

C1

C2

(B2.1-4): English
File 3E Upper
Intermediate 1-3A,
3B-5, 6-8A, 8B-10
(C1.1-4) English
File 3E Advanced
1-3A, 3B-5, 6-8A,
8B-10
(C2.1-4) New Proficiency Masterclass
1-3, 4-6, 7-9, 10-12

Német

Francia

Spanyol

(A1.1): Menschen
A1, 1-6.

(A1.1): Katedra A1.1
tananyag

(A1.1): Gente Hoy
1: 0-3

(A1.2-4): Menschen
A1, 7-12, 13-18,
19-24
(A2.1-4): Menschen
A2, 1-6, 7-12, 13-18,
19-24

(A1.2-3): Alter
Ego+1, 1-3, 4-5

(B1.1-4): Menschen
B1, 1-6,
7-12, 13-18, 19-24

(B1.1-4): Alter
Ego+2, 1, 2-3,
4-5, 6-8

(B2.1-4): Sicher!
B2, 1-3,
4-6, 7-9, 10-12

(B2.1-4): Alter
Ego+3, 1-2,
3-4, 5-6, 7-9

(A2.1-2): Alter
Ego+1,
6-7, 8-9

(C1.1-4) Sicher! C1, (C1.1-4): Alter
1-3, 4-6, 7-9, 10-12 Ego+4, 1-2,
3-4, 5-6, 7-9

Olasz

(A1.1):
Nuovissimo Progetto Italiano 1, 0-1
(A1.2): Gente Hoy
(A1.2):
1: 4-6
Nuovissimo Progetto Italiano 1, 2-3
(A2.1-2): Gente
(A2.1-2):
Hoy 1:
Nuovissimo
7-9, 10-12
Progetto Italiano 1 ,
4-5, 6-7
(B1.1-4): Gente Hoy (B1.1-4):
2: 0-2,
Nuovissimo
3-5, 6-8, 9-10
Progetto Italiano 1,
8-9, 10-11, Progetto
Italiano Nuovo 2,
0-1, 2-3
(B2.1-4): Gente
(B2.1-4):
Hoy 3: 0-3, 4-6,
Progetto Italiano
4-9, 10-11
Nuovo 2, 4-5, 6-7,
8-9, 10-11
(C1.1-3): Prizma
(C1.1-3):
C1, 1-4,
Progetto Italiano
5-8, 9-12
Nuovo 3, 1-4, 5-8,
9-12, 13-16

Orosz

Magyar

(A1.1):
Kljucs I. 0-3

(A1.1): MagyarOK
A1+, 1-2

(A1.2-3):
Kljucs I. 4-6, 7-8

(A1.2-4): MagyarOK
A1+, 3-4,
5-6, 7-8
(A2.1-4): MagyarOK
A2+,
1-2, 3-4, 5-6, 7-8

(A2.1-3):
Kljucs I. 9-10,
11-12, 13-14
(B1.1-4): Kljucs II.
1-2, 3-4, 5-6, 7-8

(B1.1-4): MagyarOK
B1+, 1-3,
4-6, 7-9, 10-12

(B2.1-3): Kljucs II.
9-10, 11-12, 13-14

(B2.1-4): MagyarOK
B2+,
1-3, 4-6, 7-9, 10-12

Finn: Hyvin Menee 1; holland: Taal vitaal nieuw (A1-A2); japán: Dekiru1; kínai: Kínai nyelvkönyv magyaroknak I/1; norvég: Ny i Norge; portugál: Portugués XXI / I.;
svéd: Rivstart A1-A2; ukrán: Let’s learn Ukranian!; cseh: Cesky krok za krokem 1 (A1-A2); újgörög: Epikoinoniste Ellinika 1; eszperantó: Eszperantó nemzetközi nyelv;
horvát: Dobro dosli 1; szerb: Naucimo srpski 1; szlovén: Szlovén nyelvkönyv; török: Yeni Hitit 1; román: Puls A1-A2; lengyel: Hurra!!! Po Polsku 1;
szlovák: Krizom-Krazom Slovencina A1; héber: Héber a kezdetektől A

Képzéseink
Csoportos nyelvtanfolyamaink (online és / vagy tantermi):
• Általános nyelvtanfolyamok 14-99 éveseknek:
angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, magyar, cseh, eszperantó, finn, görög, héber, holland, japán, kínai, lengyel, norvég, román, török, portugál, svéd
• Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok:

• Nyelvtanulás gyerekeknek 7-14 éveseknek:
Kids & Teens kiscsoportos nyelvtanfolyamok gyerekeknek a kezdetektől a nyelvvizsgáig angol és német nyelven
• Ifjúsági tanfolyamok 12-18 éveseknek:
kiscsoportos nyelvtanfolyamok angol vagy német nyelven nyáron
• S enior nyelvtanfolyamok 60+ éveseknek:
angol nyelvtanfolyamok a korcsoporthoz igazított haladási ütemben

Jelentkezés és befizetés:

online a webshopban (átutalás vagy bankkártya)
Budapest: webshop.katedra.hu,
Győr: shopgyor.katedra.hu,
Kecskemét: shopkecskemet.katedra.hu,
vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon (készpénz, átutalás, bankkártya)
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Nyelvtanulás egyénileg magántanárral
ONLINE vagy a NYELVISKOLÁBAN

Privát Katedra

magánóráink célja a nyelvi kommunikációs készségfejlesztés
A készségeket:
a Te szinteden
a Te ritmusodban
a Neked szükséges részkészségekre fókuszálva fejleszti nyelvi
személyi edződ!

Tanárod nem csak az oktatód, hanem
személyes nyelvi coachod is lesz egyben, aki
k épes ráhangolódni az igényeidre
empatikusan terel a leg jobb megoldások felé
az önbizalmadat folyamatosan erősíti, táplálja

Rugalmas feltételek, minőségi körülmények:
ingyenes szint és igényfelmérés
oktatás szakképzett nyelvtanárral
garantált minőség
tanárválasztás, csere lehetősége
szerződés és számla
pénz visszatérítési garancia

Foglalható időpontok:

Tantermi magánórák:
Időpontok: 7.10, 08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 12.10,
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50
Online magánórák:
egyeztetett időpontokban munkanapokon
07.00-20.00 óráig, szombaton 9-13.00 óráig

Bérletek:
UNI (1 fős), DUO (2 fős), TRIO (3 fős)
Óraszám és érvényesség Online
4 (30 napig érvényes)

Nyelviskolai
tanteremben

-

8 (45 napig érvényes)
16 (60 napig érvényes)
32 (120 napig érvényes)

Szintek: kezdőtől anyanyelvi szintet közelítő szintig
64 (240 napig érvényes)
Korosztály: minden korosztály számára ajánlott
Fejlesztési célok: általános nyelvi készségek, üzleti nyelvi készségek,
szaknyelvi készségek egyéni igények szerint
Nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, magyar, bolgár, dán, cseh, eszperantó, finn, görög, héber,
holland, horvát, japán, kínai, lengyel, norvég, portugál, román, svéd, szerb, szlovák, török, ukrán
Órák: személyesen: hétfőtől péntekig 7.10-19.35h. online: hétfőtől péntekig 7-20h, szombaton 9-13-ig.
Helyszínek:
Budapest: Katedra Belváros, Újbuda, Zugló, Hűvösvölgy, Bel-Buda, Győr, Kecskemét
Jelentkezés:
online a webshopban (átutalás vagy bankkártya)
Budapest: webshop.katedra.hu,
Győr: shopgyor.katedra.hu,
Kecskemét: shopkecskemet.katedra.hu,
vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon (készpénz, átutalás, bankkártya)

Új! Korrepetálás, fejlesztés (online vagy tanteremben)
angol, német és francia nyelven tanult tárgyakhoz

A nemzetközi iskolákban, illetve a két tannyelvű iskolákban tanuló tanulók számára nyújtott szolgáltatásunk abban
segíti a nyelvi hiányosságokkal rendelkező résztvevőt, hogy képes legyen megtanulni az idegen nyelven tanult tantárgya(ka)t és a házi feladatot elkészíteni, továbbá hogy képes legyen lépést tartani az iskolai tanmenettel.

Tanulj és vizsgázz
egy helyen

Nyelvvizsga

ITOLC

Budapesten
Győrben
Kecskeméten
Online

TELC

Elte-Origo

BME

EUROEXAM

-

-

-

-

Vizsga fajtája:

Langua- EUROgeCert PRO

LCCI

BGE

TOIEC

-

-

általános

-

általános

szaknyelvi

Nyelvek

angol,
német

angol,
német

angol, német, francia,
spanyol, olasz, orosz, arab,
beás (cigány), bolgár, dán,
finn, holland, horvát, japán,
kínai, latin, lengyel, magyar,
ógörög, örmény, román,
ruszin, svéd, szerb, szlovák,
szlovén, török, ukrán és
újgörög

Szintek

A2, B1,
B2, C1

B1, B2,
C1

B1, B2, C1

B1, B2, C1

B1, B2, C1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7000 Ft

7000 Ft

7000 Ft

7000 Ft

időszakos

nincs

7000 Ft

nincs

nincs

2 vizsga lehetősége
egy jelentkezéssel
Ingyenes próbanyelvvizsga

végig,
Szótár használat
elektroni- nincs
kus szótár
Komplex vizsga ideje fél nap
1 nap
Meddig lehet
jelentkezni a vizsga 10 nap 30 nap
előtt
Mikor tudod meg az
8 nap
30 nap
eredményt?
Mikor kapod meg a
8+30 nap 60 nap
bizonyítványt?
Információ és
jelentkezés

itolc.hu

telcvizs
ga.hu

angol, német, francia,
olasz, spanyol

angol, német

angol,
német,
francia,
olasz,
angol angol angol
spanyol,
orosz,
japán,
kínai
B1, B2, B1, B2, B1, B2, B1, B2,
C1
C1
C1
C1

részben

angol

A1C2-ig

nincs

2 nap

2 nap

1 nap

2 nap

30 nap

30 nap

30 nap

18 nap 30 nap 30 nap 60 nap 14 nap

30 nap

23 nap

30 nap

30 nap 30 nap 30 nap 30 nap 10 nap

60 nap

53 nap

60 nap

60 nap 60 nap 60 nap 60 nap 21 nap

onyc.hu

bmenyelvvizsga.bme.hu

euroexam.org

1 nap

langua- euroegecert. xam.
hu
org

További információ a nyelvvizsgákról: Katedra ügyfélszolgálatok
Nyelvvizsga garancia a Katedra Nyelviskolában

2 nap

lcci.hu

2 nap

fél nap

budanyelvpest.
vizskatedgak.hu
ra.hu

Készülj fel és vizsgázz a Katedra Nyelviskola vizsgahelyein. Sikertelen vizsga esetén a vizsga előkészítőt díjmenetesen
ismételheted! További részletek a garanciával kapcsolatban a képző ÁSZF-ében.

Angol nyelvtanulás interaktív
online távoktató szoftverrel

• brit tankönyvkiadó által fejlesztetett online nyelvoktató platform
• tableten, okostelefonon, pc-n használhatod
• nyelvhelyesség, szókincs, hallás utáni értés, olvasás, kiejtés, beszéd, írás fejlesztése
• 4500 interaktív feladat
• általános és üzleti angol 6 szinten
• 450 nyelvtani gyakorlat és magyarázat
• interaktív nyelvi játékok
• web projektek
• nyelvvizsga (Cambridge, TOEFL, IELTS, TOIEC) előkészítő feladatok
• folyamatosan frissített aktuális újságcikkek és kapcsolódó feladatok
• videók
• brit és amerikai angol verzió
• online szótár
• tanulási útmutató

További információ és vásárlás

https://shop.katedra.hu/; hello@katedra.hu; +36-1-7000137

Nyelvtanulás
külföldön

Tanulj 50 ország 200 városában!
Anglia, Ausztrália, Ausztria, Ciprus, Dél-Afrika, Dél-Amerika,
Egyiptom, Franciaország, Írország, Olaszország, Japán, Kína,
Kanada, Málta, Marokkó, Németország, Oroszország,
Portugália, Spanyolország, Svájc, USA, Új-Zéland, stb.

online nyelvtanfolyam

Afrika

32 ÓRÁS

Ázsia

KATEDRA Travel Utazási Iroda Bp., VI. Anker köz 1-3.
E-mail: travel@katedra.hu
Nyilvántartási szám: U/000177/2002

+ AJÁNDÉK
Amerika

nyelvtanulaskulfoldon.katedra.hu

Európa

Tel.: (1) 7000-137/308

Ausztrália, Új-Zéland

További részletekről, feltételekről érdeklődj irodánkban

