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2010. február 14. óta a változásokat ígérő 
Tigris évében vagyunk. A változások ebben  
az évben az ELTE Konfuciusz Intézet életé-
ben is jelentős szereppel bírnak. Alighogy 
elkészült megújult programfüzetünk, megje-
lentünk a nagyobb közösségi portálokon is; 
blogot írunk, és ami a legfontosabb: szept-
embertől új, fiatalos honlappal készülünk 
meghódítani a kínai kultúra és nyelv iránt 
érdeklődő közönséget.

Intézetünkben folyamatosan indítjuk tan-
folyamainkat a kezdőtől egészen a haladó 
szintig, Budapesten és számos vidéki nagy-
városban egyaránt. Egyetemi órák, illetve 
gimnáziumi második idegen nyelv és szak-
köri foglalkozás keretében is oktatjuk a kínai 
nyelvet. Az előbbiek mellett a tanulni vá-
gyók számára ingyenes nyelvtanfolyamokat  
is szervezünk, melyek hatalmas népszerű-
ségnek örvendenek: kisiskolástól a nyugdíjas 
korú hallgatóig minden korosztály megfor-
dul Intézetünkben.

A nyelv népszerűsítése mellett elenged-
hetetlennek tartjuk a kínai kultúra hiteles 
bemutatását is, hogy hozzásegítsük az ér-

deklődőket a kí-
nai gondolkodás 
és életszemlélet 
mélyebb megismeréséhez. Eb-
ben a félévben is folytatódik 
előadás-sorozatunk a mai Kíná-
ról, és továbbra is részt veszünk 
a magyar kulturális élet ren-
dezvényein. Ebben a félévben 
– többek között – Tőkei Ferenc 
sinológus emlékére konferenci-
át tartunk; fotókiállítást szerve-
zünk ösztöndíjas hallgatóink Kí-
na-képeiből, az alkotó kedvűek 
számára pedig kínai csomózó 
tanfolyamot indítunk.

Programjainkról bővebben honlapun-
kon (www.konfuciuszintezet.hu) olvashat, 
de találkozhat velünk a nagyobb internetes 
közösségi portálokon is! Csatlakozzon Ön  
is az ELTE Konfuciusz Intézet rajongóihoz, 
találkozzunk személyesen is legközelebbi 
programunkon! 

 Dr. Hamar Imre
igazgató

Kedves Barátunk!

www.konfuciuszintezet.hu   



KULTURÁLIS PROGRAMJAINK

Szeptember
November December

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Programjainkról bővebben honlapunkon tájékozódhat!

szeptember 3–5.

szeptember 11.

Nyelvparádé
Időpont: 2010. szeptember 3–5. (péntektől vasárnapig)
Helyszín: Millenáris Park (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.)

Már 11. alkalommal rendezzük meg a Nyelvparádét,  
a nyelviskolák és nyelvtanulók börzéjét, ahol minden-
ki megtalálja a számára legmegfelelőbb nyelvtanulási 
lehetőséget. Aki komolyan gondolja a jövőjét és kel-
lően ambiciózus is, annak mindenképpen érdemes 
felkeresnie az ELTE Konfuciusz Intézet standját! A kínai 
nyelv tanulása tökéletes befektetés, amely gyümöl-
csözőbb eredményekkel szolgálhat a nyelvtanulónak, 
mint bármelyik másik idegen nyelv elsajátítása.

Gulyásfesztivál Szolnokon
Időpont: 2010. szeptember 11. (szombat)
Helyszín: Szolnok, Tiszaliget

Immár 12. alkalommal rendezik meg a híres 
Szolnoki Gulyásfesztivált, melynek ez évben 

Kína lesz a díszvendége. A Kínai 
Nagykövetség részéről az ELTE 
Konfuciusz Intézetet érte a meg-

tiszteltetés, hogy hamisítatlan kínai hangulatot varázsoljon  
a magyar virtus kellős közepébe. Énekesek és harcművé-

szek készülnek megismertetni a vendégekkel eme távoli 
ország kultúrájának egy-egy szegmensét.

Október
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Szeptember
NovemberDecember December

szeptember 18.
Kulturális Örökség Napjai
Időpont: 2010. szeptember 18. (szombat) 15:00 óra
Helyszín: Ráth György Múzeum (1068 Budapest, Városligeti fasor 12.)

Az ELTE Konfuciusz 
Intézet a Kulturális 
Örökség Napjai ren-
dezvénysorozat keretében immár harmadik 
alkalommal várja szeretettel a kínai kultúra 
szerelmeseit a Ráth György Múzeumban.  
Az érdeklődők idén az UNESCO „Szellemi 
örökségek” listáján is szereplő selyemkészítés 
történetével ismerkedhetnek meg. Az egyik 
szerencsés látogató egy értékes kínai selyem-
sállal fog gazdagodni.

Október

ISMERKEDÉS A MAI KÍNÁVAL – ELŐADÁS-SOROZAT

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szerve-
zett ingyenes előadás-sorozat 2010 második felében is töretlenül 
folytatódik. A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Az előadások minden hónap utolsó keddjén, 
18:00-kor kezdődnek.

Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

www.konfuciuszintezet.hu   



Szeptember Október
November SzeptemberDecember

szeptember 28.
György László:
A kínai gazdaságfejlesztő modell
Időpont: 2010. szeptember 28. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Világgazdasági integrálódás és a sebezhetőségi pon-
tok minimalizálása – röviden így jellemezhető Kína 
gazdaságpolitikai filozófiája. Hogyan sikerült jelentős 
megtorpanások nélkül évi 8–10%-os gazdasági nö-
vekedést elérnie Kínának az utóbbi harminc évben? 
Az irányadó közgazdasági elmélet szerint alapvetően 
három tényezőnek köszönhetően: olcsó munkaerő, külföldi működőtőke-beáramlás, kedvező 
adózási feltételek. Van-e esetleg más oka is e méreteit tekintve példa nélküli gazdasági növeke-
désnek? Az előadás során erre a kérdésre keressük a válaszokat.

György László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Pénzügyek tanszékének tanársegédje

október 1.
Ginkgo-napok
Időpont: Időpont: 2010. október 1. (péntek)
Helyszín: Füvészkert (1083 Budapest, Illés u. 
25.)

Október elsején immár negyedik alkalommal 
várjuk a kínai kultúra iránt érdeklődőket az ELTE 
Botanikus Kertjébe, ahol részt vehetnek Zhang 
Yu művésznő exkluzív minikoncertjén, melyet 
kizárólag a Ginkgo-napok látogatói számára ad 
az operaénekesnő. A növényvilág rajongói sem 
fognak csalódni: Dr. Gerzson László, a Corvinus 
Egyetem Tájépítészeti Karának docense a szép-
ségükről messze földön híres kínai kertekről  
és növényekről tart előadást.

   www.konfuciuszintezet.hu



SzeptemberDecember

szeptember 28.
Németh Norbert:
Kalandozások Tibetben – Egy kutatóút története
Időpont: 2010. október 5. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Az előadás a 2010 nyarán lezajlott tibeti 
kutatóút eseményeit mutatja be. Gazdag 
fényképanyaggal illusztrálva végighalad 
a több mint 4000 km-es úton, a pekingi 
indulástól kezdve egészen a 3700 méter 
magasan fekvő Lhászáig. Az út egyik leg-
szebb része a csodálatos vidéken haladó 
Qinghai–Tibet vasútvonal, amely több 
mint 4000 méter magasságban, gyönyö-
rű természeti környezetben halad. Az úti 
beszámoló bemutatja Kína Tibeti Auto-
nóm Tartományának híres városait, ter-
mészeti kincseiket, és betekintést enged 
az ott élő emberek mindennapi és kultu-
rális életébe. Az előadás információkkal 
szolgál az út szervezési kérdéseivel kap-
csolatosan, és gyakorlati tanácsokat ad  
a beszerzendő hivatalos iratokat, úti ok-
mányokat illetően is.

Németh Norbert tibetológus-mongolista, 
a Tibet Társaság titkára

Október
November December

KÍNA NÉPEI ÉS TÁJAI – ELŐADÁS-SOROZAT

Kína népei és tájai című előadás-sorozatunk keretében az ELTE Konfuciusz Intézet fiatal 
kutatók bevonásával kíván átfogó képet adni a Kínai Népköztársaság nemzetiségeinek 
életéről, kultúrájáról, a mai modern Kínában betöltött szerepükről, és az ezekhez a té-
mákhoz fűződő tudományos kutatásokról, eredményekről. Előadás-sorozatunk keretében 
ebben a félévben két előadás lesz.

www.konfuciuszintezet.hu   



SzeptemberSzeptember

október 9.

október 15.

Kínai teakészítés-bemutató
Időpont: 2010. október 9. (szombat)
Helyszín: Darlington Teabolt 
(Westend, aluljáró szint, Kölcsey sétány 28.)

Kína a tea hazája – ehhez kétség sem férhet –, így nem cso-
da, hogy a teakészítés és -fogyasztás mikéntje igazi művé-
szetté ért a dinasztiák hosszú sora alatt. Másképp készítik 
és fogyasztják a zöld teát, a wulong (oolong) teát, a fekete 
teát (kínaiul vörös tea!), a virágteát, és másképp a kínai teák 
legnemesebbjét, a pu’er teát. A művészi folyamat három as-
pektusa (látvány, illatanyagok felszabadulása, ízlelés) révén 
a cél az elme lenyugtatása, a tökéletes harmónia megta-
pasztalása. Az élményt a lágy kínai guzheng (hagyományos 
kínai citera) dallamai teszik még inkább feledhetetlenné.

Tőkei Ferenc-emlékülés

Időpont: 2010. október 15. (péntek) 10:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A nemzetközi hírű sinológus, Tőkei Ferenc 
halálának 10. évfordulója alkalmából az ELTE 
Konfuciusz Intézet és a Tőkei Ferenc Társaság 
konferenciát szervez. Az előadások tudósunk 
irodalom- és filozófiatörténeti értekezései és 

jelentős nemzetközi elismerést hozó történetfilozófiai tanulmányai 
köré csoportosulnak, amelyek máig alapul szolgálnak a további ku-
tatások számára. Az előadók Tőkei Ferenc tudományos munkássá-
gának eredményeit mutatják be.

Október
November December
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Szeptember

október 19.

október 26.

Kínai kulturális nap a Szegedi Tudományegyetemen
Időpont: 2010. október 19. (kedd)
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

A kínai kultúrát ismerni – ha csak kevéssé is – lassacskán 
elengedhetetlenné válik. A fiatal, feltörekvő nemzedék 
már nem kerülheti ki Kínát, bárhol dolgozzon is a vilá-
gon: mindenütt kínai cégek sorával találja magát szem-
közt. Intézetünk az érdeklődő, ambiciózus hallgatók 
számára – a Szegedi Tudományegyetem meghívására – 
kínai kulturális napot rendez a „hírös város”-ban. A fiata-
lok gazdasági és kulturális témájú előadások keretében 
ismerkedhetnek meg közelebbről Kínával, a bátrabbak 
pedig ismerkedő kínai nyelvórán is részt vehetnek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Cs. Lengyel Beatrix:
A Nemzeti Múzeum gyűjteményének kínai képei
Időpont: 2010. október 26. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára kínai tárgyú fotográfiákat is őriz közel egy-
milliós gyűjteményében. A 2008–2009 fordulóján ide került Robert Capa Mestersorozat 937 

képe között több mint száz, 1938-ban Kínában készült felvétel is ta-
lálható. De nem csak ezeket őrizzük! A nemzetközi gyűjtemény kis-
számú, a magyar–kínai államközi kapcsolatokkal összefüggő képe 
mellett a kataszteri, vagyis országonként tárolt, egyenkénti átnézésre 
váró gyűjteményi egység három nagy dobozában főként hírügynök-
ségi fotográfiák, több száz érdekes felvétel vár értő, kutató szemre.   
A portrégyűjteményben olyan jelentős magyarok arcmásai találhatók, 
mint például Széchenyi Béla gróf vagy Stein Aurél. Az előadás során 
a Nemzeti Múzeum gyűjteményének kínai képeiből kapunk ízelítőt.

Október
November DecemberDecember

Fényképezte Robert Capa @ International Center of Photography, 

New York, Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

www.konfuciuszintezet.hu   



SzeptemberSzeptember

október 27.

november 2.

Fehér Bot hetek
Időpont: 2010. október 27. (szerda) 15:00 óra
Helyszín: Vakok Állami Intézete (1146 Budapest, Hermina út 21.)

Az ENSZ 1969-ben nyilvánította október 15-ét a vakok világnap-
jává. A világnap kapcsán októberben kerül sor a Vakok Állami 
Intézete által szervezett „Fehér Bot hetek” nevű rendezvényso-
rozatra. A rendezvények legfőbb célja az, hogy felhívják a köz-
vélemény figyelmét a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, 
keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba 
való szélesebb körű és teljesebb értékű beilleszkedésük útját.

Idén az ELTE Konfuciusz Intézet is szeretne hozzájárulni  
a nemes célhoz: egyedülálló újításként egy hagyományos kínai 
népmeséket tartalmazó CD-t készítettünk, melyen a mesék az 
Intézet tanárainak és hallgatóinak magyar nyelvű tolmácsolá-
sában hangzanak el. A rendezvényen részt vevő vendégeinket 
– amellett hogy természetesen mindegyiküket meglepjük egy 

példánnyal a CD-ből – egy kétségtelenül minden érzékszervet kielégítő autentikus kínai műsor-
ral várjuk, amelyben kiváló művészeink közreműködnek.

Kínai–magyar klub 
Egy klub a nyelvi határok leküzdésére

Időpont: 2010. november 2. (kedd)

2010-ben is megtartjuk nagy sikerű kínai–ma-
gyar klubdélutánunkat, melyre szeretettel vár-
juk kínaiul tanuló magyar és persze magyarul 
tanuló kínai barátainkat! Itt mindenkinek jut 
ideje kivárni, míg a másik elmondja a magáét. 
Legyél te is részese a fergeteges hangulatnak!

*A helyszínről és a részletes programról honlapunkon tájékozódhat!

Október November
December
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Szeptember Október

november 12.

november 18.

Középiskolások kínai kulturális versenye
Időpont: 2010. november 12. (péntek)
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet idén is meghir-
deti műveltségi vetélkedőjét a kínaiul tanuló 
középiskolás fiatalok számára. A versenyen  
a diákok a kínai kultúra, irodalom és történe-
lem témakörében kell hogy számot adjanak 
tudásukról, tájékozottságukról.

Jöjjön el Ön is szurkolni a diákokért, kövesse 
figyelemmel az izgalmas megmérettetést!

A versenyre kétfős csoportokban lehet jelentkezni október 22-ig (!) személyesen az ELTE  
Konfuciusz Intézetben, vagy e-mailben – név, kor, iskola, telefonszám és e-mail cím megadásával – 
az info@konfuciuszintezet.hu e-mail címen. 

Kína, ösztöndíjas diákok szemével
fotókiállítás

Időpont: 2010. november 18. (csütörtök)

A Kínai Állam jóvoltából évről évre egyre több 
diáknak nyílik lehetősége hosszabb-rövidebb 
ideig a világ másik felén tanulni. A diákoknak 
lehetőségük nyílik megtapasztalni az igazi Kí-
nát – ezzel kapcsolatos élményeiket hűen tük-
rözik ezrével készített fényképeik.

*A helyszínről és a részletes programról honla-
punkon tájékozódhat!

November
December December

Ösztöndíjas fotó

www.konfuciuszintezet.hu   



SzeptemberSzeptember

november 23.
Szabó Szilvia:
„Vért izzadó mennyei lovak” – Kína is lovas nép? 
Mit köszönhet Kína a lovaknak, 
és mit adott Kína a nyugati kultúrának lovas tudásából?
Időpont: 2010. november 23. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Kína történelmi szereplői közé illik sorolni a lovat, „aki” jelentősen hoz-
zájárult a hatalmas birodalom felépítéséhez, fenntartásához és védel-
méhez. Kínai írásos bizonyítékok már a Kr. e. 2. évezredből beszámolnak 
különleges lovakról, amelyek „vért izzadnak” és a császárok számára felbe-
csülhetetlen értéket képviselnek. 

A siker kulcsát jelentő lovas tudás alapjait a szomszéd népektől eltanuló 
kínaiak leleményesen fejlesztették a tudást tovább – így többek között a fo-
gatolásban napjainkig használt szügyhámot, illetve a lovaglás elengedhetetlen 
kellékének számító kengyelt is nekik köszönhetjük. Lóháton és fogaton is bizo-
nyították rátermettségüket, amit a hétköznapokban és a harctéren is sikeresen 
kamatoztattak. 

Az előadásból többek között az is kiderül, tényleg vért izzadtak-e ezek a lovak, mennyit ért 
egy ló a császárnak, hogyan befolyásolta Kína történelmét és kultúráját ez a nemes állat, illetve 
hogy milyen módon jelenik meg napjainkban!

Szabó Szilvia az Equi Globe lovas képzési központ előadója

Október
November December

december 2.
A jövő sinológusai 
Minikonferencia kínai szakos hallgatók közreműködésével
Időpont: 2010. december 2. (csütörtök)
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet fontosnak tartja a fiatal sinológus-palánták támo-
gatását. Ezen elvtől vezérelve Intézetünk novemberben minikonferenciát 
szervez, amelyen az ELTE kínai szakos hallgatói bizonyíthatják rátermettségü-
ket. A legjobb előadó a Távol-Keleti Tanulmányok tudományos folyóiratban 
mutatkozhat be dolgozatával.

   www.konfuciuszintezet.hu



Szeptember Október Október

december 7.

december 14.

Eisrich Zóra:
Betekintés a hagyományos tibeti orvoslás tudományába 
Időpont: 2010. december 7. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A tibeti orvoslás több száz év tapasztalatát és hagyományát hordozza magában. 
Az idők során mint egy nagy olvasztótégelyben, úgy olvadt egybe, majd forrt ösz-
sze a tibeti tájegységet körülölelő népek gyógyászati kultúrájának legjava. Főként 
a mai Kína és India területéről származó gyógyászati szövegeket fordították le ti-
betire, és saját tapasztalataikkal kiegészítve kanonizálták. Az előadás betekintést 
kíván adni a tibeti orvoslás legjelentősebb művének számító Rgyud-bzhi-ben (Négy Tantra) sze-
replő gyógyászati alapelvekbe – amelyek nagymértékben eltérnek a nyugati világ gyógyászati 
tradíciójától –, valamint a betegségek okait, csoportjait és egyedi kezelési eljárásait mutatja be.

Eisrich Zóra tibetológus

Dr. Salát Gergely:
Kína „puha ereje” 
Időpont: 2010. december 14. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A „puha erő” (soft power) fogalma az 1990-es években jelent meg a nemzetközi politikában, s 
Kína igen hamar felfigyelt rá. A puha erő lényegében azt a befolyást, tekintélyt, vonzerőt jelenti, 
amellyel egy ország anélkül tudja érvényesíteni az akaratát a külvilágban, hogy gazdasági vagy 
katonai erőt alkalmazna. Kína a császárkorban rendelkezett ezzel a képességgel, hiszen gaz-
dagsága, kultúrája, hagyományai által a kelet-ázsiai régióban óriási presztízzsel bírt. Az elmúlt 
másfél évszázadban azonban Kína puha ereje megkopott, így a kínai kormányzatnak tudatos 
erőfeszítéseket kell tennie a helyreállítására. Erre számtalan mód kínálkozik: a gazdasági fejlődés 
mellett a sportsikerek, a márkaépítés, a kínai nyelv és kultúra terjesztése, a nagy nemzetközi ese-
mények megszervezése, a filmek, popsztárok exportja és számos egyéb eszköz mind azt a célt 
(is) szolgálja, hogy Kína vonzerejét – és ezzel láthatat-
lan befolyását – növelje. Az előadás a kínai „puha erő” 
stratégiát és annak egyes elemeit tárgyalja.

Dr. Salát Gergely az ELTE BTK Kínai Tanszékének adjunktusa

December December
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Kínai csomozó tanfolyam 
az ELTE Konfuciusz Intézetében
A nagy érdeklődésre való tekintettel az ELTE Konfuciusz Intézet 
háromalkalmas csomózó tanfolyamot indít. 

Kínában a csomózás megbecsült művészeti forma, a mindenna-
pi élet szerves része. A kínaiak évszázadok óta készítik számos 
fajtáját praktikus és dekoratív célból egyaránt: események meg-
ünneplésekor, halászathoz, vadászathoz kívánt jó szerencse szimbó-
lumaként, csomagolás vagy kötözés céljából, ruha díszítésére vagy 
egyéb népművészeti munkák felékítésére. A bonyolult csomózási techni-

kával és a csodás szín-
kombinációkkal készült 
remekművek nemcsak 
páratlan eleganciát köl-
csönöznek a tárgyaknak, 
de egyben jókívánságot is 
hordoznak: jó szerencsét, 
gazdagságot, szerelmet, 
házasságot stb. szimboli-
zálnak.

Időpont(ok): 2010. október 11., 18. és 25. 18:00 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 16.)
A tanfolyam díja CSAK: 15 000 Ft (Az ár tartalmazza az órai eszközhasználatot is!)
Jelentkezés: a tanfolyamdíj befizetésével egyidejűleg 
a Konfuciusz Intézetben, hétköznaponként 10:00–18:00 óráig
A tanfolyam min. 5 fő jelentkezése esetén indul!

TANFOLYAMOK
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Intézeti nyelvtanfolyamok
Az Intézet székházában zajló tanfolyamainkat továbbra is élénk érdeklődés kíséri. 
Azok számára, akik az ELTE Konfuciusz Intézet ismerkedő, tandíjmentes kurzusát 
sikeresen elvégezték és szívesen folytatnák a nyelvtanulást, intézetünk a teljes tandíj 
árából 50%-os kedvezményt biztosít a (következő) K1-es modulra való jelentkezéskor. 
Ha lelkesedésük még ennek elvégzése után is töretlen, a következő modulra a teljes 
tandíj árából közel 20%-os kedvezménnyel iratkozhatnak be.

További nyelvtanfolyamaink indulásáról kérjük, tájékozódjon honlapunkon: 
www.konfuciuszintezet.hu

OKTATÁSI PROGRAMJAINK

Kínai nyelvtanfolyamok Budapesten (a kedvezményes díjakkal)

Ismerkedő
2 hét, 32 tanóra

2010. szeptember 20.–október 1.
H–P: 18:00–19:30

Ingyenes

Ismerkedő
2 hét, 32 tanóra

2010. október 18.–október 29.
H–P: 18:00–19:30

Ingyenes

Ismerkedő
2 hét, 32 tanóra

2010. november 15.–november 26.
H–P: 18:00–19:30

Ingyenes

Ismerkedő
2 hét, 32 tanóra

2011. január 17.–január 28.
H–P: 18:00–19:30

Ingyenes

Kezdő K1
8 hét, 32 tanóra

2010. október 4.–november 29.
H, Sz: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K1
8 hét, 32 tanóra

2010. november 2 –2011. január 6.
K, Cs: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K1
8 hét, 32 tanóra

2010. november 29.–2011. február 2.
H, Sz: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K2
8 hét, 32 tanóra

2010. november 29.–2011. február 2.
H, Sz: 18:00–19:30

26 000 Ft

Kezdő K2
8 hét, 32 tanóra

2011. január 11.–március 3.
K, Cs: 18:00–19:30

26 000 Ft

Haladó K3
8 hét, 32 tanóra

2010. szeptember 7.–október 28.
K, Cs: 18:00–19:30

32 000 Ft

Haladó K4
8 hét, 32 tanóra

2010. szeptember 28.–november 18.
K, Cs: 18:00–19:30

32 000 Ft

Haladó K4
8 hét, 32 tanóra

2010. november 2.–2011. január 6.
K, Cs: 18:00–19:30

32 000 Ft

Tanfolyamaink min. 5 fő jelentkezése esetén indulnak!

Magánórák
10 tanóra megbeszélés szerint 40 000 Ft

www.konfuciuszintezet.hu   



Kínai nyelvi kurzusok az egyetemeken

Az ELTE Konfuciusz Intézet ELTE-s egyetemi hallgatók számára is indít kínai nyelvi 
kurzusokat a Bölcsészettudományi Karon, illetve az Állam- és Jogtudományi Karon.  
A hallgatók heti 2 tanórában vehetik fel a kurzuskínálatban meghirdetett kínai nyelvet, 
s kredites formában, díjmentesen tanulhatnak az ELTE Konfuciusz Intézet tanáraitól. 

2010-ben az ELTE-n kívül továbbra is több budapesti és vidéki egyetemen, illetve főis-
kolán oktatjuk a kínai nyelvet: 

Budapest Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
  Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola

Debrecen Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
   
Piliscsaba Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szeged  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Kecskemét  Kecskeméti Főiskola

2010-ben tovább bővítjük a kínai nyelv oktatá-
sába bekapcsolódott egyetemek hálózatát.
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Kínai szakkörök középiskolákban

Az ELTE Konfuciusz Intézet (tandíjmentes) szakköröket indított több középiskolában. 
A szakkörökben a kínai nyelvtanulás mellett a kínai kultúra bemutatására is nagy hang-
súlyt helyezünk.

Ezek a szakkörök előkészítik annak lehetőségét, hogy az iskolában második (vagy har-
madik) idegen nyelvként majd a kínait lehessen választani. Jelenleg Magyarországon az 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskolájában, illetve Szegeden a Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnáziumban választható második idegen nyelvként a kínai.

Középiskolák, ahol már szakköri formában folyik a kínai nyelv oktatása:

Budapest Apáczai Csere János Gimnázium
  Eötvös József Gimnázium
  Radnóti Miklós Gimnázium
  Szent István Gimnázium
  Veres Péter Gimnázium

Kecskemét Bolyai János Gimnázium

www.konfuciuszintezet.hu   



Nyelvvizsgák a Konfuciusz Intézetben

Intézetünkben négyféle nyelvvizsgát tehet a vizsgázó. Ezek:
1. a Kínai Népköztársaság hivatalos nyelvvizsgája, a HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, 

Kínai Szintfelmérő Vizsga),
2. a Konfuciusz Intézet nyelvtanárai vizsgáztatásával vezetett ITK Origó Rigó utcai 

nyelvvizsga, 
3. a kereskedelmi nyelvvizsga (BCT Business Chinese Test), valamint
4. a Fiatal Tanulók Nyelvvizsgája, a Youth Chinese Test (YCT).

Röviden az új típusú HSK nyelvvizsgáról

A HSK nyelvvizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Nép-
köztársaság hivatalos kínai nyelvi vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvűek számá-
ra dolgoztak ki. Kínában és a világ számos más országában folynak vizsgák eszerint. 
2001-től ezt a vizsgát Magyarországon az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén lehetett 
letenni, majd 2007 óta az ELTE Konfuciusz Intézet – mint a Hanban hivatalos vizsga-
központja – szervezi és bonyolítja le a vizsgát. 

A HSK vizsga rendszere 2010-től megváltozott. Az új típusú HSK szinteket a CEF 
(The Common European Framework Reference for Language), a Közös Európai Nyelvi 
Referenciakeret alapján és követelményeinek figyelembevételével dolgozták ki.
Az új típusú HSK vizsga rövid ismertetése:

A vizsga felépítése 
Az új típusú vizsgáztatás két különál-
ló részt tartalmaz, írásbelit és szóbelit. 
Az írásbeli vizsga az 1-es szinttől a 6-os 
szintig terjed; míg a szóbeli vizsga a HSK 
(alapfokot), HSK (középfokot) és a HSK 
(felsőfokot) tartalmazza.

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

HSK – 6. szint  HSK (felsőfok)

HSK – 5. szint  

HSK – 4. szint  HSK (középfok)

HSK – 3. szint  

HSK – 2. szint  HSK (alapfok)

HSK – 1. szint  

Vizsgafokozatok
Közvetlen összehasonlításban az új HSK 
vizsga a Közös Európai Nyelvi Referen-
ciakeret követelményei alapján a követ-
kező: 

Új típusú HSK Szókincs CEF

HSK – 6. szint 5000 felett C2

HSK – 5. szint 2500 C1

HSK – 4. szint 1200 B2

HSK – 3. szint 600 B1

HSK – 2. szint 300 A2

HSK – 1. szint 150 A1
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HSK – 1. szint Azoknak a tanulóknak ajánlott, akik képesek felismerni és alkalmazni 
néhány egyszerű kínai karaktert. Képesek egyszerű mondatokban 
kommunikálni.

HSK – 2. szint Azoknak a kezdő nyelvi szinten lévő tanulóknak ajánlott, akik 
képesek a kínait egyszerű és direkt módon alkalmazni, és akik 
kommunikációs jártasságot mutatnak a mindennapi élet átlagos 
szituációiban. 

HSK – 3. szint Azoknak a középhaladó nyelvi szinten lévő tanulóknak ajánlott, 
akik képesek a kínait magánéletük, tanulmányaik és munkájuk 
igényeinek megfelelően alkalmazni, valamint alkalmasak a legtöbb 
kommunikációs feladat teljesítésére.

HSK – 4. szint Azoknak a középfokú tudással rendelkező tanulóknak ajánlott, 
akik viszonylag széles körben képesek megvitatni az egyes témákat 
kínaiul, és magas szintű kommunikációra alkalmasak kínaiul 
beszélőkkel.

HSK – 5. szint Azoknak a tanulóknak ajánlott, akik képesek kínai újságokat és 
magazinokat olvasni, kínai nyelvű filmeket nézni, s mind szóban, 
mind írásban képesek megadott témáról fogalmazást írni, illetve 
szóban képesek egy adott témáról önálló hosszabb előadást tartani. 

HSK – 6. szint Azoknak a nyelvtanulóknak ajánlott, akik könnyedén megértenek 
bármilyen információt írásban kínaiul. A kommunikációban 
bármilyen témában képesek magukat akadálytalanul kifejezni.

A HSK nyelvvizsga sikeres letételéhez Intézetünk előkészítő tanfolyamokat ajánl a vizsgázóknak. Az előkészítő tanfolya-
mokról és a nyelvvizsgára történő jelentkezés menetéről bővebben honlapunkon (www.konfuciuszintezet.hu) tájékozódhat! 

Röviden az ITK Origó Rigó utcai nyelvvizsgáról

Kínai nyelvből alap-, közép- és felsőfokon tehető nyelvvizs-
ga az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjában (ITK 
Rigó utca). 2009 novemberétől a vizsgáztatás a Konfuciusz 
Intézet nyelvtanárai vezetésével történik.
2010 őszén a következő időpontban vizsgázhatnak  
a nyelvtanulók:
2010. október 9.          Írásbeli valamennyi szinten
2010. október 8–22.    Szóbeli valamennyi szinten

A vizsgára jelentkezés határideje: 2010. szeptember 12.
A vizsgára jelentkezni az ELTE Idegennyelvi 
Továbbképző Központjában lehet!
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