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Tisztelt Olvasó!
A magyaroknak Kína sokáig távoli, egzotikus világ volt. Néha egy-egy újságcikk, könyv, dokumentum- vagy mozifilm – ezek
jutottak el ide a világ legnépesebb országáról. A kínai nyelvet pedig közmondásosan nehéznek tartották: „Ez nekem kínai!”
– hallottuk, ha valaki nem értett valamit. Mindez azonban változóban van.
Kína már most is a világ egyik gazdasági, politikai, kulturális nagyhatalma, s súlya a jövőben tovább fog növekedni. A nem
egészen három évtizede meghirdetett reformok eredményeként a kínai gazdaság szédületes iramban fejlődik, az ország mod-
ernizálódik, s ma már a csúcstechnikában, kutatás-fejlesztésben is élen jár – gondoljunk csak a kínai űrkutatás sikereire.
Nem csoda, hogy a világon egyre növekszik az érdeklődés Kína és a kínai nyelv iránt. Kínát ismerni, kínaiul beszélni immár
nem valamiféle ezoterikus tudás, hanem remek lehetőség arra, hogy az ember megállja a helyét egyre kisebbé váló világunkban.
A nagy multinacionális cégek mind jelen vannak Kínában, s a kínai cégek is törekednek arra, hogy nemzetközi óriásvállalatokká
váljanak. A magyar vállalatok is egyre nyitottabbak Kína felé, emellett Magyarországon több ezer kínai vállalkozás működik.
Mindezeknek – csakúgy, mint számos állami intézménynek, kulturális és egyéb szervezetnek – szükségük van a kínaiul jól
beszélő munkaerőre.
Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kínai a világ egyik legősibb kultúrája. Ez a kultúra az évezredek során páratlan
kincsekkel gazdagította az emberiséget, s Kínában ma is pezsgő kulturális élet zajlik, amire a külvilág is egyre jobban odafi-
gyel.
Az ELTE Konfuciusz Intézet azzal a céllal alakult meg 2006 decemberében, hogy Magyarországon népszerűsítse a kínai nyelvet
és kultúrát, minden érdeklődő számára lehetőséget teremtsen a nyelv megtanulásra és az ország megismerésére, s hogy egy-
fajta kínai kulturális központként működjék, amely mindenki előtt nyitva áll.

Budapest, 2008. október
Dr. Hamar Imre
az ELTE Konfuciusz Intézet 
igazgatója
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Guo Xiaojing
az ELTE Konfuciusz Intézet 
igazgatóhelyettese

尊敬的读者！
对于匈牙利来说，中国很久以来一直是个遥远而奇特的异国世界。人们偶尔能够从一篇篇

报刊文章、 书籍、 资料文件或者电影中获得这个拥有世界最多人口的国度的信息。汉语在人们心
目中，就如同一则匈牙利谚语中所说的那样，艰深难懂：“这对我来说是汉语！”——据说，
如果某人不理解什么事情，常常说起这条谚语。但是，现在所有这一切正在悄然发生改变。

中国目前已经是世界上政治、 经济、 文化大国，重要性在未来将不断得到提升。不足30年
的改革开放成果使中国经济以令人眩晕的速度发展，国家不断现代化，目前高科技研究领域已经
处于世界领先行列——让我们想想中国航空事业的成果吧。

世界上人们对中国和汉语的兴趣越来越浓厚，这一点都不足为奇。了解中国、 会说汉语再
也不是某种玄妙的技能，而是意味着绝好的机会，使人们能够在越来越小的世界里站稳脚跟。众
多跨国公司不断出现在中国，同时中国的企业也努力发展成为国际企业。匈牙利对中国越来越开
放，在匈牙利已经拥有几千家中国公司。就像众多的国家机关、 文化组织一样，这些公司同样需
要精通汉语的人才。

当然不能忘记的是，中国是世界上拥有最古老文明的国度之一。她的文化传承几千年，以
其独一无二的财富丰富了人类的精神世界，现在，中国文化生活依然繁盛不衰，引起外部世界越
来越多的关注。

罗兰大学孔子学院于2006年12月正式挂牌成立，它的目标是在匈牙利传播汉语、 弘扬中华
文化，为所有感兴趣的人提供学习汉语和了解中国的机会，作为一个桥梁，推动中匈关系的发展。

《孔子学院节目手册》帮助我们实现我们的目标。根据计划我们每年出版两次免费的双语
杂志。我们希望，通过参与我们的活动每个人都能找到乐趣，哪怕您只对中国有一点点兴趣。

布达佩斯，2008年10月

郝清新 博士
罗兰大学孔子学院院长

郭晓晶
罗兰大学孔子学院副院长
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szeptember 
30.

罗兰大学孔子学院现代中国研究中心系列讲座的第一讲题
为《奥运会上的匈牙利运动员和匈牙利拉拉队员》。

北京奥运会的开幕、 举办和闭幕这一个月使全世界的目光
随之瞩目。主讲人将向大家讲述那里令人难忘的宾馆体验、 匈
牙利助威者的激亢表现、 搞票的技巧、 对匈牙利运动员的满意
与失望以及北京拉拉队俱乐部之夜的情况，主讲人本人是该俱
乐部的组织者之一。

巴洛戈•阿考什•盖尔盖依：《反应》杂志主编

ISMERKEDÉS A MAI KÍNÁVAL – ELŐADÁS-SOROZAT

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szervezett ingyenes előadás-sorozat folytatódik. A rendezvényekre
minden érdeklőt szeretettel várunk!
Az előadások minden hónap utolsó keddjén, 18:00-kor kezdődnek
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4./F magasföldszint, Kodály terem

关于现代中国的系列讲座

罗兰大学孔子学院现代中国研究中心继续举办免费的关于现代中国系列讲座，欢迎所有感
兴趣的朋友前来参加。

时间：均从18:00时开始
地点：罗兰大学孔子学院

Balogh Ákos Gergely:
„Magyar sportolók, magyar szurkolók az olimpián”

Peking olimpia előtt, alatt és után – egy hónap a kínai fővárosban. Élménybeszámoló kalákában épített szállodáról,
magyar szurkolói invázióról, jegyszerzési technikákról, csalódott és elégedett magyar sportolókról és a Peking
Szurkolói Klub estjeiről, amelyeknek az előadó volt a moderátora. 

Balogh Ákos Gergely a Reakció főszerkesztője, közgazdász hallgató

2008年9月30日
讲座：《奥运会上的匈牙利运动员和匈牙利拉拉队员》
主讲：巴洛戈•阿考什•盖尔盖依
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Dr. Jordán Gyula:
„Az ég magas, a császár messze van. A mai kínai jogrendszer egyes kérdései.”

A KNK-ban a jog és az igazságszolgáltatás egészét áthatja és ellenőrzése alatt tartja a politika. Kezdettől fogva elutasítják a
hatalmi ágak szétválasztását. Ezeken a területeken is választóvonalat képez a reform és a nyitás időszakának kezdete. Vannak
továbbélő elemek a maói időszakhoz viszonyítva, de Kína kezd eltávolodni a személyek uralmától a törvények
uralma felé – ám az előrehaladás a különböző területeken eltérő ütemű.

Dr. Jordán Gyula politológus, az ELTE nyugalmazott docense

2008年10月28日
讲座：《天高皇帝远——当今中国法律系统的一些问题》
主讲：尤尔丹•久拉博士

罗兰大学孔子学院现代中国研究中心系列讲座的第二讲的题目是《天高皇帝远——当今中

国法律系统的一些问题》，由尤尔丹•久拉博士主讲。

“在中国，政策影响并监督着法律与行政管理，这从一开始就杜绝了权力分支部门的分权。
在改革开放阶段的初期，在这一领域内也呈现出一道分水岭。虽然有人继续坚持毛泽东时代的
诸项原则，但中国开始远离个人专制，朝法制的方向迈进。”

尤尔丹•久拉博士：政治学家，罗兰大学退休教师

Dr. Gerzson László:
Kínai növények a magyar kertekben

A hazai szabadföldi dísznövények több mint fele, a beltéri növények legnagyobb része a magyar flórából nem ismert, ún.
exota növény, s ezeknek jelentős része Kínából származik. Kína növényvilága rendkívül sokszínű, fajgazdag. Ennek egyik oka,
hogy domborzata igen változatos. Megtalálhatók a 4000 m és annál magasabb régiók a jellegzetes magashegységi
vegetációval, a 2000 m körüli felföldek az erdőségekkel és a tengerszinthez közeli alföldek, ahol a magyar klímának
megfelelő viszonyok az uralkodók. Kínában nem volt jégkorszak, így számos olyan faj, amely a föld más régióiban
kipusztult, itt megmaradt. Kína növényvilágának gazdagságát először a misszionáriusok ismerték fel a XVIII–XIX.
században. Számos faj magját küldték Európába, s később az akkori jelentősebb faiskolák növénygyűjtő expedíciókat
szerveztek Kína több területére. Ezzel megalapozták saját ismertségüket és nagyságukat, de egyúttal jelentős
szerepük volt a kínai növények elterjesztésében is.

Dr. Gerzson László kertészmérnök, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

október
28.

november 
25.
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2009.
január 27.

2008年11月25日
讲座：《匈牙利花园里的中国植物》
主讲：盖尔戎•拉斯洛博士

罗兰大学孔子学院现代中国研究中心系列讲座的第三讲题为《匈牙利花园里的中国植物》，
由盖尔戎•拉斯洛博士主讲。

“匈牙利超过一半品种的室外观赏花卉以及大部分室内植物在匈牙利的植物志中没有记录，
例如，兰科植物，很大一部分来自中国。中国的植物世界色彩斑斓，种类丰富。其中一个原因是
因为中国的地貌变化万千。在海拔4000米、 甚至更高的地区，生长着典型的高山植物；在海拔20
00米左右 、 森林密布的高原地区和接近海平线的平原地区，气候条件与匈牙利的情况相似。
在中国没有经历过冰川纪，所以许多在地球其它地方已经绝迹了的植物在那里得以幸存下来。最
先对中国丰富多彩的植物世界有所了解的，是十八、 十九世纪的匈牙利科学考察队。他们将许多
种植物寄回到欧洲，后来，又向中国更多地区派出了当时较为知名的树种采集科学考察队。他们
不仅由此奠定了自己的知识体系和学术威望，同时在中国植物的传播方面，也扮演了重要的角色。

盖尔戎•拉斯洛博士：园艺师，布达佩斯卡尔文纽斯大学讲师

Simon Adrienn: 
Vállalaton belüli kommunikáció Kínában

Ahogy a kínai társadalom minden területén, úgy a kínai vállalatokon belül is a nyugatitól igencsak eltérő módon zajlik a kom-
munikáció, az információáramlás és a döntéshozatal. Akár vezetőként, akár alkalmazottként, akár üzleti partnerként kerülünk

kapcsolatba kínai cégekkel, óhatatlanul szembesülni fogunk a kulturális különbségekkel. Mivel a magyar-kínai gaz-
dasági kapcsolatok gyors ütemben bővülnek, egyre többeket érint nálunk is az a kérdés, hogy miként lehet
hatékonyan tevékenykedni és kommunikálni a kínai vállalati struktúrában. Az előadás ezzel kapcsolatban kíván
támpontokat nyújtani.

Simon Adrienn szaktolmács, szakfordító, protokollszakértő

2009年1月27日
讲座：《中国的企业内交流》
主讲：西蒙•奥德里安

罗兰大学孔子学院现代中国研究中心系列讲座的第四讲题为《中国的企业内交流》，由西蒙•
奥德丽安主讲。

与中国社会各个领域一样，中国企业内部也展开着从西方学来的、 已被广泛普及了的企业
通讯、 信息交流和企业决策。我们无论作为企业领导，还是企业职员或商业伙伴，都会与中国公
司建立联系，并将无可避免地面对中国文化的独特性。由于匈牙利与中国的经济关系正以迅猛的
速度发展拓宽，越来越多的人会遇到这样的问题：在中国企业结构中，我们如何才能进行有效的
运作和交流。这次讲座内容，就将围绕这一问题展开。

西蒙•奥德里安：专业口译和笔译翻译，礼宾专家

4
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FILMKLUB A KONFUCIUSZ INTÉZETBEN
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint, Buzágh-terem
Időpont: 2008. október 7., november 4., december 2., január 6.
Az előadások 19:00-kor kezdődnek.
A belépés ingyenes.
A filmeket a Kínai Nagykövetség bocsátotta rendelkezésükre.
A filmváltoztatás jogát fenntartjuk.

孔子学院电影俱乐部
地点：罗兰大学孔子学院
时间：2008年10月7日，11月4日，12月2日，2009年1月6日
电影均从19:00时开始
免费观看
衷心感谢中国驻匈牙利大使馆为孔子学院提供以下影片。

Páva (Kongque)

A Gu Changwei rendezte film egy család három, gyökeresen különböző személyiségű gyermekének
látószögén keresztül mutatja be az 1970-es évek Kínájának mindennapjait. A kisvárosi miliőbe
helyezett történet 2005-ben három filmművészeti díjat is elnyert.

2008年10月7日

《孔雀》

该影片由顾长卫导演，通过一个家庭里三个性格截然不同的孩子的特殊
视角，展示了20世纪70年代中国的生活画卷。这部以一座小城为背景的影片，

2005年曾在三个电影节上获奖。

Sóhaj (Yi sheng tanxi)

A Feng Xiaogang által rendezett film egy fiatal író életébe enged bepillantást, akinek boldog családi életét felforgatja egy
szenvedélyes viszony. A válaszút elé állított férfi küzdelmeit mesteri módon lefestő film öt különböző nemzetközi díjat is
elnyert, köztük a legjobb színésznek és színésznőnek járó elismerést.
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december
2.

2009
január

6.

2008年11月4日

《一声叹息》

由冯小刚导演的这部影片，让观众透视到一位年轻作家的生活。一段激情的婚外恋，彻底搅
乱了一个幸福家庭的生活。这部影片以大师的手法刻画了男主人公站在交岔路口时的内心搏斗，
先后在五个国际电影节上获奖，其中包括最佳男演员和最佳女演员奖。

Zenedoboz (Lifashi)

A 2006-os, Chen Yifei rendezte díjnyertes alkotás az 1930-as évek japánellenes küzdelmeit és a polgárháború időszakának
légkörét jeleníti meg az erőszakos események és gyanakvó légkör szülte veszedelmek közt sodródó Lu borbély sorsán keresztül.
Az összefonódó sorsok hátterében a rendező plasztikusan jeleníti meg a kínai történelem viharos eseményeit.

2008年12月2日

《理发师》

这部拍摄于2006年、 陈逸飞导演的获奖作品，刻画了理发师陆平在20世纪30年代抗日战争
和内战时期的曲折经历、 以及他被一次次卷入暴力事件之中并在诡异气氛中屡遭挫折的跌宕命运。

导演以纵横交织的人物命运为背景，栩栩如生地再现了中国历史上暴风骤雨似的重大事件。

A repülő tőrök klánja (Shimian maifu)

A Zhang Yimou rendezte 2004-es alkotás az utóbbi évek egyik legsikeresebb kínai filmje. A kilencedik századi Kínába helyezett
történet a „Repülő Tőrök Klánja” nevű titkos lázadó csoport Tang-dinasztia elleni harcáról mesél. Liu és Jin, a birodalmi haderő
két kapitánya bonyolult tervet eszel ki, hogy a vak táncosnőt, Meit felhasználva eljussanak a titkos szervezet vezetőjéhez. 
De a felszín alatt számos titok lappang, és nem mindenki az, akinek mondja magát…

2009年1月6日

《十面埋伏》

该影片拍摄于2004年，由张艺谋执导，是近几年最成功的中国影片之一。影片以九世纪的中
国历史为背景，描写了一个名为“飞刀门”的起义团与唐王朝的斗争。刘捕头和金捕头，朝廷军
队的两位将领得到了一项艰巨复杂的任务，他们要利用盲人歌妓小妹打入秘密组织，见到该组织

的首领。但表面之下隐伏着无数秘密，并非每个人都是他们自称的那个人……
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október
19.

KÍNAI NYELVVIZSGÁK 2008

Kínai Szintfelmérő Vizsga (HSK) 2008
Időpont: október 19.
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A földszint, 47. terem (nagyelőadó)

A 2008-as HSK vizsga október 19-én (vasárnap) 10:00-től 14:00 óráig kerül megrendezésre. Jelentkezni a Konfuciusz Intézetben
lehet szeptember 15-e és 26-a között, mindennap 8:00-tól 12:00 óráig.
A jelentkezéshez szükséges: 
Pontosan – angol nyelven – kitöltött, kínai nyelvű jelentkezési lap (a jelentkezési lap magyar fordítása, amely kitöltési
segédletként használható, letölthető a honlapunkról.)
1 db fénykép (a fotót és jelentkezési lapokat az egyszerűség kedvéért a helyszínen, egyszerre digitalizáljuk.)
Vizsgadíj:
A Belépő szintű HSK szintfelmérő vizsga díja: 4000 ft
Az Alap/Középszintű HSK szintfelmérő vizsga díja: 5000 ft 
(jelentkezéskor az Intézetben fizetendő)
A vizsgához szükséges:
Személyi igazolvány, 2B-s ceruza, Radír

2008年度汉语考试

汉语水平考试（HSK）
时间：2008年10月19日

2008年度汉语水平考试于10月19日（星期日）10：00－14:00举行。9月15日至26日每天8：
00－12：00可在孔子学院报名。

报名条件：
用英文准确填写的中文报名表（可以从孔子学院网页上下载该报名表的匈牙利语译本作为

填表的辅助材料）
1张标准照（为了简化手续，我们在报名现场将报名者照片与报名表一起存储为数码数据）
考试费用：
HSK（基础）：4000福林
HSK（初、 中等）：5000福林
考试当日需要携带：

准考证，身份证，铅笔（2B），橡皮
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november
2.

november
16.

Üzleti Kínai Nyelvvizsga (Business Chinese Test, BCT) 
Időpont: november 2.

A 2008-as BCT vizsga november 2-án (vasárnap) 10:00-től 14:00 óráig kerül megrendezésre. Jelentkezni a Konfuciusz Intézetben
lehet október 1. és 12. között, mindennap 8:00-tól 12:00 óráig.
A jelentkezéshez szükséges:
Pontosan – angol nyelven – kitöltött, kínai nyelvű jelentkezési lap (az EKI honlapról letölthető a jelentkezési lap magyar
fordítása is, amely kitöltési segédletként használható.)
1 db fénykép (a fotót és jelentkezési lapokat az egyszerűség kedvéért a helyszínen, egyszerre digitalizáljuk.)
Vizsgadíj:
A HSK BCT vizsga díja: 5000 ft
(jelentkezéskor az Intézetben fizetendő)
A vizsgához szükséges:
Személyi igazolvány, 2B-s ceruza, radír

商务汉语考试（BCT）
时间：2008年11月2日

2008年度的商业汉语考试（BCT）于11月2日（星期日）10:00-14:00时举行。10月1日至
12日每天8:00至12:00时可在孔子学院报名。

报名条件：
1张标准照（为了简化手续，我们在报名现场将报名者照片与报名表一起存储为数码数据）
考试费用：
5000福林
考试当日需要携带：
准考证,身份证,铅笔（2B）,橡皮

Fiatal Tanulók Kínai Nyelvvizsgája (Young Learners Chinese Test, YCT)
Időpont: november 16.

A 2008-as HSK YCT vizsga november 16-án (vasárnap) 10:00-től 14:00 óráig kerül megrendezésre. Jelentkezni a Konfuciusz
Intézetben lehet október 1. és 12. között, minden nap 8:00-tól 12:00 óráig.
A jelentkezéshez szükséges:
Pontosan – angol nyelven – kitöltött, kínai nyelvű jelentkezési lap (az EKI honlapról letölthető a jelentkezési lap magyar
fordítása is, amely kitöltési segédletként használható.)
1 db fénykép (a fotót és jelentkezési lapokat az egyszerűség kedvéért a helyszínen, egyszerre digitalizáljuk.)
Vizsgadíj:
A HSK YCT vizsga díja: 5000 ft
(jelentkezéskor az Intézetben fizetendő)
A vizsgához szükséges:
Személyi igazolvány, 2B-s ceruza, radír
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少儿汉语考试（YCT）
时间：2008年11月16日

2008年度的少儿汉语考试（YCT）于11月16日（星期日）10：00至14：00举行。10月1日至
12日每天8：00至12：00可在孔子学院报名。

报名条件：
1张标准照（为了简化手续，我们在报名现场将报名者照片与报名表一起存储为数码数据）
考试费用：
5000福林
考试当日需要携带：
准考证,身份证,铅笔（2B）,橡皮

.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA 
Helyszín: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest Andrássy út 103.
Időpont: szeptember 20.

A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezésre kerülő „Kulturális Örökség Napja” alkalmából országszerte
számos múzeum, nevezetes épület és történelmi helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt.

A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum idén is gazdag programmal készült a rendezvényre. Szeptember 20-án este a
múzeum keleti hangulatú kertjében az ELTE Konfuciusz Intézet sátra teabemutatóval várja a vendégeket, majd a nap fénypon-
tjaként Hopp Ferenc utazásait megelevenítő, vetítéssel egybekötött felolvasóest következik, melyet Zhang Liman és Liu Yi
kísér hagyományos kínai hangszereken előadott zenével.

文化遗产日
2008年9月20日
地点：霍普•费伦茨东亚艺术博物馆日

1062 Budapest, Andrássy út 103.

szeptember
20.

9

按照惯例9月的第三个周末是匈牙利的“文化遗产日”，值此机会，全国
各地有多家博物馆、 著名建筑和历史名胜向观众开放。

霍普•费伦茨东亚艺术博物馆籍今年的“文化遗产日”之机，准备了丰富

的活动项目。9月20日晚，在博物馆具有东方韵味的花园里，罗兰大学孔子学
院搭设帐篷，以中国茶艺恭候客人。随后，作为这一天活动的核心内容，将
以投影的形式介绍收藏家霍普•费伦茨的远游足迹。伴随投影的播放，中国艺

术家进行了琵琶和二胡表演。
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Kínai nyelvtanfolyamok** ( 8 hetes - 32 tanórás  heti 2x2 vagy 1x4 tanóra )
Szintek beosztás időpont tanfolyam jegyzet+CD Megjegyzés

Magyar nyelvtanfolyamok kínaiaknak ( 8 hetes - 32 tanórás - heti 2x2 tanóra )
Szintek beosztás időpont tanfolyam jegyzet+CD Megjegyzés

 HSK vizsga előkészítő intenzív tanfolyamok (10 fős csoportok)
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet

Az órák időpontja, anyaga és díjazása megbeszélés szerint. 

(*) : A megadott árak 2009. 01. 01-től változhatnak
(**): Speciális kedvezmény: ELTE hallgatóknak, ELTE dolgozóknak

ELTE-n végzetteknek

(***): A fenti kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!

KIHELYEZETT
CÉGES TANFOLYAMOK

Az órák időpontja és anyaga megbeszélés szerint.
Egy tanóra (60perc) ára: 4.500,- Ft. Min. óraszám: 10 tanóra.

( ELTE hallgatóknak, ELTE dolgozóknak kedvezmény )
MAGÁNTANULÓK:

IA-1
IA-2

09.08.-10.17. H - SZ - P 18.00-20.00
009.09.-10.16. K- CS 16.00-17.30

kezdő és haladó H - SZ
csoportok K-CS

K1, K2, K3, H - SZ
K4, K5, K6. K - CS 32.000 Ft* 3.500Ft*
modulok SZOMBAT 10.00-13.00

18.00-19.30
Tanfolyamaink kezdési időpontjáról
készséggel adunk felvilágosítást a 

411-65-97 -es telefonszámon

Kezdő és haladó tanfolymaink
folyamatosan indulnak18.00-19.30 40.000 Ft* 3.500 Ft*

40 000 Ft*    3 500 Ft*
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kínai anyanyelvű, angolul oktató tanárok
magyar anyanyelvű tanárok

minimum 6 fő  (max.15 fő)

tanfolyamaink modul-rendszerben zajlanak (1 - 10)

Minden modul végén a hallgatók írásbeli és szóbeli záróvizsgát tesznek, amely
a következő modulon való részvétel alapfeltétele. A záróvizsgán elért ered-
ményről Modulzáró Bizonyítványt kapnak.

A kínai nyelvi csoportokban a legeredményesebb hallgató 25 %-os ked-
vezményt kap a következő modul árából(***)

Ha a hallgató a beiratkozáskor egyszerre két modul árát fizeti be, akkor 10 %
kedvezményben részesül

A fenti kedvezmények nem vonhatók össze !

helyszíne:   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I em.16.
a tandíj befizetése a fenti helyszínen személyesen történik
beiratkozáskor a hallgató a tanfolyamról részletes tájékoztatót
kap, és átveheti a jegyzetet

Tanárok:

Csoportlétszám:

Modulok:

Vizsgák:

Kedvezmények:

Beiratkozás:

A tanfolyamok helyszíne:ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) épületeiben

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület 47-es terem

BELÉPŐSZINT
ALAP - KÖZÉPFOK

Helyszín:

október 19           VASÁRNAP 10.00-14.00 Vizsgadíj 4.000 Ft
5.000 Ft

HSK VIZSGA ( Hanyu Shuiping Kaoshi )

A HSK vizsgával kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a konfuciuszintézet.hu weboldalon
vagy készséggel adunk felvilágosítást a  411-65-97-es telefonszámon 

BCT ( Business Chinese Test )
Időpont november 02 VASÁRNAP 10.00-14.00 Vizsgadíj 5000Ft
Helyszín                        ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület 47-es terem

YCT ( Young Learners Chinese Test )
Időpont november 16 VASÁRNAP 10.00-14.00 Vizsgadíj 5000Ft
Helyszín                        ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület 47-es terem
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汉语学习班** ( 8 周32 学时  每周 2x2 或 1x4 学时 )
班级 日期 时间 学习班 教材+光盘 备注

匈语学习班 ( 8 周 32 学时  每周 2x2 学时 )
班级 日期 时间 学习班 教材+光盘 备注

 汉语水平考试（HSK）考前辅导班 ( 10 人班)
开课时间 日期 时间 学费 教材

上课时间、 教材根据需要商定

(*): 所公布的学费价格从 2009年01月01日开始调整

(**): 特殊优惠: 罗兰大学学生，罗兰大学工作人员

罗兰大学毕业生

(***): 以上优惠，不影响对其它优惠的享用 ！

公司汉语学习班

上课时间和教材根据需要商定
每学时 ( 60 分钟) 学费： 4500福林，最少学时数：10 学时

罗兰大学学生和罗兰大学工作人员享受优惠
一对一汉语学习

IA-1
IA-2

09.08.-10.17.  周一、 周三、  周五 18:00-20:00
09.09.-10.16. 周二、 周四 16:00-17:30

初级和中级班

K1, K2, K3, 周一、 周三

K4, K5, K6. 周二 、 周四 32 000福林* 3 500福林*
周六 10:00-13:00

18:00-19:30 详情请致电411－65－97

详情请致电411－65－9718:00-19:30 40 000 福林* 3 500福林*

40 000 福林* 3 500福林*

周一、 周三

周二 、 周四
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中文母语老师
匈牙利母语老师

最少 6 人（最多15 人）

每期培训班结束，设有笔试和口试
成绩合格颁发结业证书

结业考试成绩最优异的学生获颁优等生证书，并享
受25％的继续学习优惠(***)

学员同时交纳两期培训班学费可以享受10 %优惠

以上优惠不影响对其它优惠的享受！

罗兰大学孔子学院
在上述地点交纳学费
报名时学员可以获得详细信息并得到教材

教师:

班级人数:

考试:

优惠:

报名:

上课地点:罗兰大学 孔子学院 

基础

初、  中等

地点

10月 19日 10:00-14:00 考试费
4000福林

5000福林

汉语水平考试（HSK）

商务汉语考试（BCT)

时间 11月 02日 10:00-14:00 考试费 5000福林

地点 罗兰大学孔子学院

少儿汉语考试（YCT)
时间 11月 16日 10:00-14:00 考试费 5000福林

地点 罗兰大学孔子学院

罗兰大学孔子学院

关于汉语水平考试（HSK）的详细信息请看孔子学院网页 www.konfuciuszintezet.hu
或拨打咨询电话 411-65-97
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szeptember
20.

október
4-5.

KÍNAI NYELV ÉS KULTÚRA AZ ELTE KARRIER-NAPJÁN
Helyszín: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

„Érettségi és pályaválasztás – a Te jövőd!” címmel szervez nyilvános pályaválasztási és karriertervezési napot az ELTE Karri-
erközpontja szeptember 20-án. A karriernap kiemelt célja a minőségi felsőoktatásról és a tudatos karriertervezésről való
tájékoztatás. A rendezvényen az ELTE Konfuciusz Intézet is részt vesz, az érdeklődők az EKI standjánál tájékozódhatnak a kínai
nyelvtanulással kapcsolatos lehetőségekről. Az ELTE Konfuciusz Intézet eddigi tevékenységének sikerét jelzi, hogy a 2008–2009-
es tanévben az ELTE hallgatói közül egyre többen érdeklődnek a kínai kultúra iránt, és veszik fel tantárgyként a kínai nyelvet.

2008年9月20日
罗兰大学“职业日”上的中国语言与文化
地点：罗兰大学文学院A楼

罗兰大学职业中心于9月20日举办以“毕业与择业---未来属于你！”为题的面向社会的专
业选择与职业计划日活动。

举办职业日的主要目的是宣传高质量的高等教育和有意识的职业计划。罗兰大学孔子学院
也参加了这次活动，并在罗兰大学孔子学院展台向活动参加者介绍汉语学习的各种机会和途径。
罗兰大学孔子学院的工作至今已经取得了可喜的成果，在2008/2009学年，罗兰大学本科生中越
来越多的人对中国文化产生兴趣，并作为学分课程选修中文。

GINKGO- NAPOK A FÜVÉSZKERTBEN

Helyszín: ELTE Botanikuskert, 1083 Budapest, Illés u. 25.  9:00-15:00 óráig
2008. október 4-én és 5-én Ginkgo-napokat rendez a Füvészkert. Az eseményen részt vesz az ELTE Konfuciusz Intézet is,
teabemutatóval, kalligráfiával, kínai témájú fotókiállítással és előadásokkal színesítve a programot.

2008. október 4.
Szabó György fotókiállítása „Pillanatképek – Kína egy amatőr fotós szemével” címmel
11:00–12:00 Élménybeszámoló Kínáról
Horváth Aliz, Koppányi Tamás és Tóth András élmény- és úti beszámolója
12:00–14:00Tajcsi-bemutató és -tanítás (Liu Shihai, Xu Zeping )
13:00–15:00Teakészítés (Wu Sina, Fang Ying)

2008. október 5.
Szabó György fotókiállítása „Pillanatképek – Kína egy amatőr fotós szemével” címmel
11:00–11:45 Dr. Gerzson László (kertészmérnök, Budapesti Corvinus Egyetem) előadása:
„Kínai növények a magyar kertekben”
11:00–13:00 Tajcsi-bemutató és -tanítás (Liu Shihai, Xu Zeping )
12:00–14:00 Kalligráfia-bemutató és -tanítás (Yu Zemin)
13:00-15:00 Teakészítés (Wu Sina, Fang Ying)
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október
10.

2008年10月4日－5日，9：00－15:00

罗兰大学植物园中的“银杏日”活动

地点：罗兰大学植物园
1083 Budapest, VIII. Kerület, Illés u. 25

2008年10月4日至5日，将在罗兰大学植物园举办“银杏日”活动。罗兰大学孔子学院届时
将推出茶艺表演 、 书法表演 、 古筝表演 、 太极拳表演 、 中国主题摄影展和专题讲座等丰富多彩
的文化活动。

具体活动安排如下：
10月4日 周六
11：00－12：00 《我的中国留学之路——赴中国留学生讲述自己的生活与体会》，

主讲人：霍尔瓦特•奥利兹，考帕尼•托马什和图特•安德拉什。

12：00－14：00 太极拳表演与体验（徐泽平，刘石海）
13：00—15：00 茶艺表演（吴思娜）
13：00—15：00 古筝表演（房莹）

10月5日 周日
11：00－11：45 讲座：《匈牙利花园里的中国植物》，主讲人：盖尔戎•拉斯洛博士

（园艺师，布达佩斯卡尔文纽斯大学讲师）
11：00－13：00 太极拳表演与体验（徐泽平，刘石海）
12：00－14：00 书法表演与体验（余泽民）
13：00－15：00 茶艺表演（吴思娜）
13：00—15：00 古筝表演（房莹）

现场举行萨布•久尔吉的《一个业余摄影爱好者眼中的中国掠影》中国主题摄影展

TOVÁBBKÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANÁROK RÉSZÉRE

Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em. 16. 
Időpont: 2008. október 10.
Dr. Fajcsák Györgyi: Kínai művészet Magyarországon a XIX. században

Idén is folytatódik az Intézeten belül az általános és középiskolai tanárok számára szervezett továbbképzés, az Ázsiával kap-
csolatos ismeretek bővítése. Az idei első előadást Dr. Fajcsák Györgyi sinológus tartja október 10-én, 10 órától.

A keleti művészet, a kínai porcelán vagy éppen a kínai lakkművészet világa nem egyszerűen csak felkeltette a 18. századi Európa
érdeklődését, hanem valósággal lenyűgözte Európát. A 18. századi Kína-divat, a chinoiserie, a barokk és a rokokó művészet
meghatározó eleme volt Magyarországon is. Kínaizáló formaelemei, díszítése, műtárgyai révén hazánkban minden bizonnyal
Esterházy „Fényes” Miklós herceg Eszterházán álló kastélya reprezentálta legszebben a 18. századi magyarországi Kína-
divatot. A kastély hercegi lakk-kabinetje ma a legjelentősebb in situ megtekinthető 18. századi enteriőr Magyarországon. 
Kutatása, s a 18. századi magyarországi chinoiserie kutatása szervesen illeszkedik a magyarországi barokk és rokokó művészet
kutatásába. Az előadás nem titkolt célja, hogy a 18. századi magyar chinoiserie bemutatásán keresztül olyan kultúrtörténeti
információk birtokába jusson a hallgatóság, amely segíti a kínai kultúra alaposabb megismerését.

15
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október
30.

november
6.

2008年10月10日

为中小学进修教师组织的中国知识培训
地点：罗兰大学孔子学院

今年，孔子学院将继续为中小学进修教师举办培训，扩展与亚洲有关的知识。今年的第一讲
将于10月10日上午10时由法依查克•君姬博士主讲，讲座的题目是《中国艺术在十九世纪的匈牙

利》。

《中国艺术在十九世纪的匈牙利》
东方艺术、 中国陶瓷和漆器艺术，不仅一夜之间激发起十八世纪欧洲人的浓厚兴趣，而且确

实让欧洲惊艳。十八世纪的中国时尚，中国的艺术风格，曾是巴洛克和洛可可艺术的决定性元
素。匈牙利也不例外，“艾斯特哈兹之光”通过中国化的形式元素 、 装饰品和艺术品从各个方
面提供了见证。米克洛什公爵位于艾斯特哈兹的城堡，是十八世纪匈牙利的中国时尚最出色的
代表。城堡里公爵的漆艺阁，是今天能够再现匈牙利十八世纪生活风貌的最重要的地方。对于十八
世纪匈牙利具中国艺术风格的物品的学术研究，是匈牙利巴洛克和洛可可艺术研究的有机组成
部分。
这一讲座的目的十分明确，通过对十八世纪匈牙利具中国艺术风格的物品的展示，让听众了

解一些学习中文和中国文化的基础知识。

Az EKI ingyenes magazinja, a Konfuciusz Krónika következő száma várhatóan 
2008. október 30-ára fog megjelenni.

2008年10月30日
新一期罗兰大学孔子学院免费杂志《孔子学院通讯》将于2008年10月30日发
行。

Wang Jiren előadása a kínai irodalom helyzetéről; 
kerekasztal-beszélgetés
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F magasföldszint, Buzágh terem
Időpont: 2008.november 6. 18:00-20:00
2008. november 6-án kínai íródelegáció látogat az ELTE Konfuciusz Intézetbe és a Kínai Tanszékre. 18.00-kor Wang Jiren, neves
kínai író és irodalomkritikus tart előadást a kínai irodalom jelenlegi helyzetéről, majd ezután 19:00-től kerekasztal-beszélgetést
tartunk a küldöttség tagjainak és a kínai irodalom magyar fordítóinak részvételével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2008年11月6日
王纪人讲座：《中国文学的现状》以及圆桌座谈会
地点：罗兰大学孔子学院

2008年11月6日，中国作家代表团出访罗兰大学孔子学院和中文系。晚上18点，中国著名
作家、 文学评论家王纪人主讲介绍中国文学的现状。晚上19点，举办由代表团成员和中国文学的
匈文译者参加的圆桌座谈会。欢迎感兴趣者前来参加！更多信息请见孔子学院网页。
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november
7.„Ablak Shanghaira” könyvátadás és táblaavatás

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, magasföldszint, Kodály terem
Időpont: 2008.november 7.
2008. november 7-én Zhou Muyao, volt shanghai-i alpolgármester, a Shanghai-i Nemzetek Közötti Baráti Társaságok elnöke lá-
togat az ELTE bölcsészkarára, hogy ott az „Ablak Shanghaira” projekt keretében átadja a Kínai Tanszék és a Konfuciusz Intézet
könyvtárának Shanghai városának több száz kötetes könyvadományát, s felavassa az „Ablak Shangjaira” táblát. Zhou Muyao
fogadására és az átadó ünnepségre 10.30-kor kerül sor.

2008年11月7日
“上海之窗”赠书仪式
地点：罗兰大学孔子学院

2008年11月7日前上海市副市长 、 上海市人民对外友好协会主席周慕尧出访罗兰大学文学院，
作为“上海之窗”活动的一部分，他将代表上海市向中文系和孔子学院图书馆捐赠数百册图书。
赠书仪式在上午10：30时举行。

Kínai kulturális nap a középiskolákban

Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 1088 Budapest Trefort utca 8.
Időpont: 2008. december 8. 15.00-18.00

Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest, Cházár András u. 10.
Időpont: 2009. január 30. 15:00-18:00 óráig
A fenti időpontokban az EKI kulturális napot szervez azon középiskolák számára, amelyek hivatalosan is tantervükbe iktatták a
kínai nyelv oktatását, hogy ezzel is ösztönözze a Kína iránt támadt újkeletű érdeklődést. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában
és az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában tartandó rendezvényeknek részét képezi majd több, a kalligráfiát és kínai teázási
szokásokat bemutató stand, Kínát megjárt ösztöndíjasok élménybeszámolója, és kínai filvetítés is.

中国中学文化日
地点：罗兰大学特雷夫特•阿古斯顿附属中学

1088 Budapest Trefort utca 8.
时间：2008年12月8日15：00－18：00

地点：罗兰大学劳德诺蒂•米克洛什附属中学

1146 Budapest, Cházár András u. 10.
时间：2009年1月30日15：00－18：00

“中国中学文化日”是孔子学院专门为已经将汉语正式列入学校课程的中学举办的活动，以
此鼓励和激发学生对东方文化的兴趣和热爱之情。活动将在罗兰大学的两所附属中学举办。届时
将设中国书法、 中国茶艺、 中国音乐等表演，并请曾在中国留学的匈牙利学生介绍在中国的亲身
体验，另外还将播放中国电影。
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december
6.

november KÍNAI SZALON

Idén indul útjára az EKI szervezésében a Kínai Szalon, amely a hazánkban élő kínai közösség és a kínaiul tanulók, illetve
Kína iránt érdeklődők közti kapcsolat elmélyítését kívánja szolgálni. A rendszeres időközönként megrendezésre kerülő közös
programok a helyi kínai közösség – esetleg magyarul tanuló – tagjainak és az Intézetünkben kínaiul tanuló diákoknak és
érdeklődőknek kíván fórumot teremteni egymás megértése, a másik kultúrájának megismerése jegyében.

汉语沙龙
地点：罗兰大学孔子学院

由罗兰大学孔子学院主办的“汉语沙龙”将从今年开始活动，该沙龙旨在加深在匈牙利生
活的华人群体 、 学习中文的匈牙利学生、 以及对中国感兴趣的朋友之间的关系，通过经常性的、
不定期举办的共同活动，增进相互了解，切身体验汉语、 了解中国。

„Olimpia után – Merre tovább, Kína?”

Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F Kodály-terem
Időpont: 2008. december 6., 9.00-14.00
2008 novemberének folyamán az EKI Modern Kína-kutatási Központja konferenciát szervez „Olimpia után – Merre tovább,
Kína?” címmel. A rendezvényen a mai Kínával foglalkozó magyar szakemberek fogják megvitatni az olimpia tanulságait, a
kínai fejlődés lehetséges útjait. A konferencia ideje alatt megtekinthető lesz az EKI olimpiai témájú fotókiállítása is.
A pontos időpontról és a programról az EKI honlapján adunk tájékoztatást.

2008年12月6日 (9:00 - 14:00)
地点：罗兰大学孔子学院

2008年11月，罗兰大学孔子学院现代中国研究中心将举办题为《奥运会后--中国
将走向何处》的研讨会。研究中国问题的匈牙利专家将在研讨会上讨论这届奥运会的经验教训
和中国发展的可能之路。孔子学院还将在研讨会期间举办以奥运会为主题的摄影展。
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decemberKonfuciusz Füzetek

2008 második felében az EKI elindítja „Konfuciusz Füzetek” című kiadványsorozatát. A sorozatban kínai
témájú tanulmányokat, jegyzeteket, fordításokat adunk közre. 2008 folyamán a következő két kötet megjelenése
várható:
Salát Gergely: A régi Kína története
Nagy Márton: Régi kínai források Kambodzsáról

出版《孔子学院手册》系列出版物
罗兰大学孔子学院将推出题为《孔子手册》的系列出版物，向公众介绍以中国为主

题的论文、 笔记、 译作等。2008年将有两册问世：
邵莱特：《古代中国历史》
纳吉•马尔顿：《柬埔寨与古代中国的渊源》

A Konfuciusz Intézet programfüzete minden évben kétszer jelenik meg ingyenesen. Reméljük, hogy programjaink
mindenkinek segítenek abban, hogy közelebb kerüljön a kínai kultúra csodálatos világához. Bízunk benne, hogy 
programjaink hidat teremtenek a két ország kölcsönös megértésében.Várjuk Önt is programjainkon. 

《孔子学院手册》每年出版两期，免费发行。我们衷心希望，通过参与孔子学
院的活动每个人能感受到中国文化的独特魅力，并与中国文化结缘，跨上通往中国
文化的桥梁，诚挚欢迎大家参与到孔子学院的活动中来！
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ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2006-ban alakult. Célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a kínai
nyelvvel, kultúrával és magával az országgal, egyfajta kulturális központként működjön, amely

mindenki előtt nyitva áll. Kulturális programjaink segítik közelebb hozni ezt az egzotikus, 
távolinak tartott kultúrát. Kínai filmklubunk, Kína politikájáról, gazdaságáról, kultúrájáról tartott

előadásaink, kiállításaink és a nagyobb 
rendezvényeken való megjelenéseink azt a célt szolgálják, hogy megismertessük ezt a páratlan

értékekkel rendelkező kultúrát.
Bízunk abban, hogy Önt is köszönthetjük rendezvényünkön vagy kínaiul tanuló diákjaink körében.

Ha szeretnél kínaiul tanulni, válassz minket,
mert az órákat anyanyelvű kínai tanárok vagy Kínában képzett magyar anyanyelvű tanárok tartják,
mert a legmodernebb - nemzetközi szinten tesztelt, bevált, multimédiás - tananyagokat használjuk,

mert rugalmas, a diákok igényeihez alkalmazkodik az órabeosztás,
mert nálunk magánórákat is vehetsz, 

mert itt tanulhatsz kínaiul a legolcsóbban,
mert ez egy hosszú távra szóló befektetés,
mert a kínai nyelv nem is olyan nehéz...

Intézetünk rendszeresen indít különböző szintű nyelvtanfolyamokat, nemcsak magánszemélyeknek,
hanem cégeknek is. 

Nyelvtanfolyamainkra a beiratkozás folyamatos.

Jelentkezés személyesen: az ELTE Konfuciusz Intézetben
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I em.16.

Telefonon: 411-65-97 (munkaidőben 8-16 között),
e-mailen: konfolyam@gmail.com

www. konfuciuszintezet.hu
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罗兰大学孔子学院
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