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2011 legfontosabb eseményei képekben
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Ismét eltelt egy újabb, számtalan izgal-
mas kihívással teli év. A Nyúl éve alkalmat 
adott nekünk a kreativitásra: Wen Jiabao 
miniszterelnök fogadásának pozitív vissz-
hangja, illetve az Európai Konfuciusz Inté-
zetek Konferenciájának sikeres megszer-
vezése bizonyította, hogy produktivitás-
ban nem szenvedünk hiányt. 

2012, a Sárkány éve az erő és fellendülés 
időszaka: Intézetünk ennek szellemében 
még nagyobb hangsúlyt fektet a kínai nyelv 
oktatására és terjesztésére. Budapest, Pilis-
csaba, Szeged és Debrecen mellett hama-
rosan már Szolnokon, Miskolcon, Győrben, 
Pécsett, Egerben, Nyíregyházán és Szom-
bathelyen is találkozhatnak oktatóinkkal. 
Intézetünkben továbbra is töretlenül zajlik 
a nyelvoktatás kezdőtől egészen a felsőfo-
kú szintig, akár magánoktatásos formában 
is, így biztosítva, hogy mindenki megtalálja 
a számára legmegfelelőbb szintet és kép-
zési formát.

A nyelvoktatás mellett továbbra is igyek-
szünk megismertetni az érdeklődőket  

a kínai kultú-
ra valamennyi 
szegmensével: a már 
megszokott, mindig nagy si-
kernek örvendő, a mai modern 
Kínával, illetve Kína nemzeti-
ségeivel foglalkozó előadás-
sorozatunk mellett kerekasz-
tal-beszélgetést szervezünk 
korábbi pekingi diplomatákkal, 
moziesteket rendezünk, kultu-
rális napokat szervezünk vidéki 
nagyvárosokban, főző-, illetve 
kalligráfia-tanfolyamot indí-
tunk, tehetségkutató versenyt 
hirdetünk. És ez mind-mind 
csak ízelítő – valamennyi izgalmas progra-
munkat megtalálják a honlapunkon (www.
konfuciuszintezet.hu).

A fellendülés jegyében a magam és az ELTE 
Konfuciusz Intézet nevében kívánok Ön-
nek, Önöknek sikerekben gazdag Sárkány- 
esztendőt!

Kedves Barátunk!

Szentmártoni  
Lívia
programigazgató

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2012 I. félévének programfüzete
Szerkesztő: Szentmártoni Lívia 
Tördelőszerkesztő: Bukovics Zoltán   
Nyomdai munkálatok: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

www.konfuciuszintezet.hu   
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Február

ISMERKEDÉS A MAI KÍNÁVAL – ELŐADÁS-SOROZAT

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szerve-
zett „Ismerkedés a mai Kínával” című ingyenes előadás-sorozat 
2012-ben is töretlenül folytatódik. Meghívott neves előadóinkat 
minden hónap utolsó keddjén hallgathatják meg. A rendez-
vényekre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Kínai moziest
Időpont: 2012. február 21. és július 3.

A kínai filmművészet különleges részét képezi a modern filmezésnek. 
Ki ne látott volna röpködő harcosokat, nemes lelkű katonákat, különös 
szigorral fogott gyerekeket, egymás után epekedő szerelmeseket a film-
vásznon?! A kínai filmek a szórakoztatás mellett a kultúra és a tradici-
onális értékek közvetítői is. Kínai moziestjeinken egy-egy ilyen filmet 
tekinthetnek meg az érdeklődők.

A helyszínről és a részletes programról honlapunkon tájékozódhat!

Február

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Programjainkról bővebben honlapunkon tájékozódhat!

JúniusMájusÁprilisMárcius

   www.konfuciuszintezet.hu
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Holdújévi Ünnepi Fogadás
Időpont: 2012. február 7. (kedd)
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház

2012. január 23-án a hagyományos kínai naptár sze-
rint beköszönt a Sárkány éve. Ez alkalommal az ELTE 
Konfuciusz Intézet szűk körű ünnepi fogadást szervez, 
melyre szeretettel meghívja partnereit és az egyetem 
vezetését.

FebruárJúnius

február 7.

február 24., március 2.
Ingyenes kínai madzsong-kurzus  
(2 alkalom)

Időpont: 2012. február 24. és március 2. (péntek) 17:00 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet kínai dominó-, azaz madzsong-
kurzust hirdet az érdeklődők részére. Az órákat az Intéze-

tünk madzsong szaktekintélyének számító Ye Qiuyue ta-
nárnő vezeti. Szeretet-

tel várunk mindenkit, 
aki kedvet érez rá, 

hogy elsajátítsa ezt 
a hagyományos 

kínai logikai játé-
kot!

Március
Április Május Június

www.konfuciuszintezet.hu   
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Február FebruárMárcius
Április Május Június

február 28.

március 1.
Kínai nyelvtanárok szakmai fóruma
Időpont: 2012. március 1.

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2012 tavaszi félévében is megrendezi a kínai nyelvtaná-
rok szakmai fórumát. A fórumon hagyományosan a kínai nyelvet oktató kínai és ma-
gyar kollégák vesznek részt, hogy megosszák egymással tapasztalataikat a nyelv-

tanításról és a felmerülő oktatási problémákról. A fó-
rum célja, hogy a tanárok jobban meg tudjanak felelni 
a magyar oktatás követelményeinek, jobban megértsék  
a magyar diákok sajátos nehézségeit a kínai nyelv tanulása so-
rán, és mindezek tudatában tudják megtalálni a legjobb meg-
oldásokat a felmerülő problémákra.

Dr. Galambos Imre:
Modern kulturális irányzatok Kínában  
a kéziratkutatás tükrében 
Időpont: 2012. február 28. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

A XX. század elejétől kezdve nagy mennyiségben kerültek elő írá-
sos emlékek Kína különböző részeiről. Ezek között kiemelt jelentő-
ségűek voltak az i. e. II. évezred végéből származó Shang-kori jós-
csontok, valamint a Nyugat-Kína sivatagi részein feltárt, falapok-
ra írt dokumentumok. Ugyancsak ebben a térségben, a hajdani 
Selyemút kínai szakaszán fekvő Dunhuang közelében fedezték fel 
azt a több mint negyvenezer darabból álló középkori kéziratgyűjte-
ményt, amelynek egy jelentős részét a magyar származású Stein Aurél 
szerzett meg és szállított Angliába. Az 1970-es évektől kezdve számos 
kisebb, de rendkívül jelentős kézirategyüttes került elő, főként ókori sírokból. A felfedezések  
a mai napig tartanak és pár évente újabb szenzáció hozza izgalomba a szakembereket, ám az 
új anyag egy része már nem régészeti lelőhelyekről, hanem a kínai és nemzetközi műtárgy-
piacról kerül elő. Ekképpen a Shang jóscsontok felfedezése óta eltelt több mint egy évszázad 
alatt nagy mennyiségű ó- és középkori kézirat került elő, és ilyen távlatból már világosan kiraj-
zolódnak a leleteket övező kulturális attitűdök és irányzatok, illetve azok változásai.

Dr. Galambos Imre a Pázmány Péter Egyetem docense

   www.konfuciuszintezet.hu
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Február Március
Április Május JúniusJúnius

Kínai főzőkurzus (2 alkalom)
Időpont: 2012. március 1. és március 8. (csütörtök) 18:00 óra
Helyszín: Chefparade Főzőiskola (1094 Budapest, Páva u. 13.)
Részvételi díj: 9900 Ft/alkalom (1 alkalom 3 órás!)

Érdekli a kínai konyhaművészet, de eddig még nem tudta, 
hogy hova is forduljon ez ügyben? Most itt a kivételes lehe-
tőség! Az ELTE Konfuciusz Intézet a nagy érdeklődésre tekin-
tettel kétalkalmas főzőkurzust hirdet, ahol a résztvevők meg-
ismerkedhetnek a kínai konyha eszközeivel, különlegességei-
vel! Kápráztassa el barátait, szeretteit rendkívüli ételekkel! Ne 
hagyja ki! 

Kérjük, a részvételi díjat feb-
ruár 23-ig befizetni az ELTE 
Konfuciusz Intézetben!

Kerekasztal-beszélgetés – Diplomata Kínában?
Időpont: 2012. március 14. 18:00 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet kerekasztal-beszélgetést szervez korábban Kínába akkreditált, ma 
már újra itthon dolgozó magyar diplomaták közreműködésével. A kerekasztal-beszélgetés 
célja, hogy a hallgatók, az érdeklődők 
betekintést nyerjenek ennek az izgal-
mas, kihívásokkal teli szakmának a vi-
lágába, és megismerjék a csillogó máz 
mögött megbúvó komoly és felelősség-
teljes munkát, azaz a diplomaták min-
dennapjait Kínában.

március 1., március 8.

március 14.

www.konfuciuszintezet.hu   
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FebruárFebruár
Március Április

Május Június

március 27.
Takács Zsolt:
Kína külföldi befektetései – Kínai vállalatok fejlődése  
és terjeszkedése Kínában és azon kívül 
Időpont: 2012. március 27. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Kétség sem férhet hozzá: Kína az új évszázad egyik gazdasági 
világhatalma. De milyen is a kínai üzleti mentalitás? Milyen 
fogalmat nyer Kínában az innováció? Hogyan növelhetné 
Magyarország a tőkevonzó képességét? Egyáltalán melyek 
a Kínából kiáramló vállalati tőkebefektetések célterületei? 
Mindezekre, sőt még több kérdésre is választ kaphatnak 
azok, akik eljönnek a Konfuciusz Intézet márciusi előadására. 

Takács Zsolt a Budapest China Mart ügyvezető igazgatója, a 
ChinaCham Hungary Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnökségi tagja

március 21., április 26.
Kínai kulturális napok Pécsen és Miskolcon 

Időpont: 2012. március 21.
Helyszín: Pécs

A kínai kultúrát ismerni – ha csak kevéssé is – a XXI. 
század elengedhetetlen tényezőjévé vált. Kína ma már 
minden területen képviselteti magát, legyen szó a ter-
mészettudomány területéről, vagy kereskedelemről, 
gazdaságról, kultúráról. Éppen ezért a fiatal, feltörekvő 
nemzedék számára a kínai nyelv és kultúra ismerete 
hatalmas lehetőségeket rejt. Intézetünk 2012 tavaszi 
félévében Miskolcon és Pécsett várja az érdeklődő fia-
talságot kulturális rendezvényével.

A helyszínről és a részletes programról honlapunkon tájé-
kozódhat!

Időpont: 2012. április 26.
Helyszín: Miskolc

   www.konfuciuszintezet.hu
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Február Március
Április

Június Május Június

KÍNA NÉPEI ÉS TÁJAI – ELŐADÁS-SOROZAT

április 10.

„Kína népei és tájai” előadás-sorozatunk keretében az ELTE Konfuciusz Intézet kutatók és szak-
emberek bevonásával kíván átfogó képet adni a Kínai Népköztársaság nemzetiségeinek éle-
téről, kultúrájáról, a mai modern Kínában betöltött szerepéről, és az ezekhez fűződő tudomá-
nyos kutatásokról, eredményekről.

Dr. Tóth Erzsébet:
Kőrösi Csoma Sándor tankönyve:  
első információk a tibeti kultúráról 
Időpont: 2012. április 10. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Az Alphabetum Tibetanum „Tibeti ábécé” című nagyméretű, 
keménytáblás, vastag papírra nyomtatott könyv több mint 
900 oldal terjedelmével, csaknem 5 kg-jával a legkevés-
bé sem tekinthető egy szerény anyagiakkal rendelkező 
utazó nélkülözhetetlen útikellékének. Kőrösi Csoma 
Sándor mégsem vált meg Antonio Agostino Giorgi 
Ágoston-rendű szerzetes művétől, közel húsz éven át 
magánál tartotta attól kezdve, hogy 1822 nyarán megkapta, 
egészen 1842-ben bekövetkezett haláláig. A kötet fontos szerepet játszott 
döntésében, hogy vállalkozik a tibeti nyelvtan és szótár elkészítésére. Címe ellenére a 
mű nem egyszerű ábécés könyv, Csoma nemcsak az Európában addig ismeretlen nyelvre vo-
natkozóan talált benne alapvető ismereteket, hanem egy különlegesen gazdag kultúra mo-
zaikképe is kibontakozott előtte. Ez a könyv jelentette a kiindulópontot Csoma nagyszabású 
tudományos szemléletű kutatómunkájához, amely egy új diszciplína, a tibetológia létrejöttét 
eredményezte.

Dr. Tóth Erzsébet az ELTE Belső-ázsiai 
Tanszéke Tibeti szakának  

adjunktusa

Időpont: 2012. április 26.
Helyszín: Miskolc

www.konfuciuszintezet.hu   
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Február Március
Április

FebruárJúnius

április 19.

április 24.

Te is lehetsz sztár Kínában! – Az ELTE Konfuciusz Intézet 
tehetségkutató versenye
Időpont: 2012. április 19.

Intézetünk 2012-ben immár harmadik alkalommal 
rendezi a Te is lehetsz sztár Kínában! elnevezésű 
tehetségkutató versenyét. Szeretettel várunk min-
den kínaiul tanuló hallgatót, aki kedvet érez, hogy 
megmutassa tehetségét a kínai–magyar zsűrinek és  
a lelkes közönségnek! A közkedvelt énekes műsor-
számok mellett nagy népszerűségnek örvend a harcművészeti bemutató, a selyemlegyezős 
tánc vagy akár a xiangsheng (hagyományos kínai egy- vagy kétszemélyes kabaré), de a résztve-
vők voltaképpen bármilyen szabadon választott kínai témájú előadással megörvendeztethetik  
a hallgatóságot. Gyere el, és mutasd meg, hogy te is lehetsz sztár Kínában!

Jelentkezni a Konfuciusz Intézetben található űrlap kitöltésével lehet április 2-ig!

Május

Dr. Salát Gergely:
A Renmin Ribaótól a kínai Cosmóig
Időpont: 2012. április 24. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Kínában a legnagyobb lapok és tévécsatornák szoros állami felügye-
let alatt állnak, de a legtöbb médium már piaci alapokon működik. 
Óriási verseny folyik a nézettségért, hallgatottságért, eladott példány-
számért, ennek megfelelően a mai kínai sajtópiac rendkívül sokszínű. 
A hagyományos csatornák mellett egyre nagyobb az internet szerepe, ahol a mikroblogok, 
közösségi oldalak valóságos információs forradalmat hoztak. Az előadás során áttekintjük  
a kínai sajtó mai helyzetét, a legfontosabb tendenciákat.

Dr. Salát Gergely sinológus, az ELTE BTK Kínai Tan-
székének adjunktusa, az ELTE Konfuciusz Intézet 
Modern Kína-kutatási központjának vezetője

   www.konfuciuszintezet.hu
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Február MárciusJúnius Április
Május

Június

május 2.

május 7., 14., 21., 28.

Prof. Pierre-Etienne Will:
Jogrendszer és társadalom a késő császárkori Kínában  
– bírósági ügyek tükrében
Időpont: 2012. május 2. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Az előadásból megtudhatjuk, hogy az egyes bírósá-
gi források miként teszik lehetővé, hogy véleményt 
alkothassunk a modern kor előtti Kína társadalmá-
ról és annak működéséről. Ezek tudatában sokkal 
reálisabb képet kaphatunk a korabeli Kínáról, mint 
amit a konfuciánus szellemiségű „átlagos” történeti 
források közvetítenek. Az egyes példákon keresztül 
megérthetjük, hogy a jogrendszer mit jelentett a hétköznapi emberek számára; mit tudtak 
róla és mennyit értettek meg belőle, illetve hogy hogyan hasznosították mindennapi tevé-
kenységeik során. Végül megnézzük, hogy egyes közigazgatási tisztviselők miként próbáltak 
némi előnyre szert tenni a perek segítségével, hogy azok által is beleavatkozzanak választó-
polgáraik mindennapi életébe, és saját céljaiknak megfelelően „neveljék” őket.

Prof. Pierre-Etienne Will a l’Institut des Hautes Études Chinoises du Collège de France igazgatója
Az előadás angol nyelven zajlik!

Ingyenes kalligráfia-tanfolyam (4 alkalom)
Időpont: 2012. május 7., 14., 21. és 28. (hétfő) 18:00 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet

A kalligráfia nagy megbecsülésnek örvendő hagyomá-
nyos művészeti forma Kínában. Fontos eleme a kínai 
kultúrának és a hagyományos kínai festészetnek. Intéze-
tünk négyalkalmas ingyenes (!) kalligráfia-tanfolyamot 
hirdet azok részére, akik szeretnék megismerni a szép-
írás művészetét. A résztvevők hagyományos kínai eszkö-
zöket, ecsetet, tust használva sajátíthatják el a kalligráfia 
alapjait.

www.konfuciuszintezet.hu   
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Február Március Március
Május

FebruárJúnius

Chinese Bridge, avagy a Kínai Nyelvi Híd verseny 
Időpont: 2012. május

A Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége Intézetünk közreműködésével 
idén is megrendezi a világszerte ismert Chinese Bridge, azaz a Kínai Nyelvi Híd elnevezésű 
verseny magyarországi fordulóját. A nyelvi vetélkedő győztese lehetőséget kaphat, hogy 
Kínában, a nemzetközi Kínai Nyelvi Híd versenyen képviselje hazánkat. Szeretettel várjuk 
minden olyan kínaiul tanuló diák jelentkezését, aki rátermettnek érzi magát a feladatra, 
hogy nemcsak kínai nyelvtudásával, de kulturális ismereteivel és előadói képességeivel is 
elkápráztassa a zsűrit és a közönséget!

A vetélkedő három fordulóból áll:
1. A versenyzőknek egy saját maguk által írt kínai 

nyelvű fogalmazást kell elmondaniuk, 
2. Kínával kapcsolatos kérdésekre kell felelniük, 
3. illetve egy szabadon választott műsorszámot kell 

előadniuk. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyereknap az ELTE Konfuciusz Intézettel 
Időpont: 2012. május 27.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Fővárosi 
Önkormányzattal közösen immár huszonkettedik al-
kalommal rendezi meg ingyenes gyermeknapi ren-
dezvénysorozatát a budapesti Városligetben, melyen 
az ELTE Konfuciusz Intézet is képviselteti magát. In-
teraktív foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket (és ter-
mészetesen a felnőtteket is), hogy közelebbről meg-
ismerkedhessenek a kínai kultúrával, és kézzelfogható 
tapasztalatokat szerezzenek e varázslatos országról!

május

május 27.

   www.konfuciuszintezet.hu

eki_prog2011_2.indd   12 2012.01.30.   20:33



Február MárciusJúnius Április

május 29.

június 5.

Tőrös Ágnes:
A kínai árfolyam-politika múltja és jelene
Időpont: 2012. május 29. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Az országok saját gazdaságpolitikai filozófiájuknak és straté-
giájuknak megfelelően, szabadon választják meg árfolyam-
politikájukat. Abban, hogy mely árfolyamrendszer mellett 
döntenek, különböző pénzügyi és gazdasági körülmények 
játszanak szerepet. A kínai árfolyam-politika számos alka-
lommal került már a nemzetközi viták kereszttüzébe, mivel 
az elmúlt húsz év túlnyomó részében a hivatalos fizetési 
eszköz árfolyamát de facto az amerikai dollárhoz rögzítet-
ték. A piaci erők érvényesülésének kizárásából adódó árfo-
lyam-félreárazásnak pozitív és negatív hozadéka egyaránt 
volt. Az előadásban áttekintjük a politika mérföldköveit, 
megvizsgáljuk a döntések mögött rejlő okokat és szándé-
kokat, majd értékeljük az árfolyam-politika következtében 
nyíló lehetőségeket, illetőleg veszélypontokat. 

Tőrös Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje

Május Június

Legkisebbek kínai mesedélutánja 

Időpont: 2012. június 5. 16:00 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet kínai mesedélutánt 
szervez óvodás korú gyermekek számára. A kisgyerme-
kek rövid mondókák, dalok, mesék révén ismerkedhet-
nek meg a kínai nyelv hangzásvilágával, kínai és ma-
gyar tanáraink felügyelete mellett pedig lehetőségük 
nyílik kínai selyempapír-alkotásokat is gyártani. 

Szeretettel várjuk óvodás korú gyermekeiket!
Jelentkezni az ELTE Konfuciusz Intézetben lehet! Figyelem, a résztvevők száma korlátozott!

www.konfuciuszintezet.hu   
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Február Március Április Május
Június

június 12.

június 26.

Turay Balázs:
Ujgurok – a fotográfus szemével…
Időpont: 2012. június 12. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

A vetített képes előadás témája Kína Xinjiang tartománya és 
az ott élő ujgur közösség. Az előadást Turay Balázs fotográfus 
tartja, aki több alkalommal járt Északnyugat-Kínában, felkereste a valamikori Selyemút oázis-
városait, fotózott Turfánban, Tunhuangban, valamint Jiaohe és Gaochang romvárosaiban is.  
A képek kapcsán szó lesz a régió történelméről, vallásairól, kulturális sokszínűségéről, a budd-
hizmus és az iszlám szerepéről, elterjedéséről, mindemellett – ízelítőként – megismerkedhe-
tünk a dokumentarista fotográfia jellegzetességeivel, a portré- és tájképkészítés mikéntjével.

Turay Balázs fotográfus

Dr. Bartos Huba:
Repülő Tigrisek – amerikai önkéntesek Kínában  
a Japán elleni háborúban (1941–1942)
Időpont: 2012. június 26. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217.

Az Amerikai Önkéntes Csoport (American 
Volunteer Group, AVG), népszerűbb nevükön 
a „Repülő Tigrisek” egy három vadászrepülő 
századból álló katonai egység volt, akik lé-
nyegében zsoldosokként, jórészt amerikai eredetű finanszírozással segítették a Kuomintang-  
kormányt a japán támadók elleni harcokban, 1941 decemberétől 1942 közepéig, amikor is be-
tagozták őket az addigra a távol-keleti térségben már ugyancsak hadba lépő Amerikai Egyesült 
Államok reguláris légierejébe, kivonva őket a kínai irányítás alól. Az egység nevét máig legendák 
övezik, nevük (csakúgy, mint legsikeresebb pilótáik nevei) ma is igen jól cseng mind az amerikai, 
mind a tajvani légierő állományán belül. Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a térségben harcoló 
szövetséges repülőalakulatok közül (harci statisztikáikat tekintve) messze ők voltak a legsike-
resebbek, másik valószínű oka pedig önkéntes voltuk: akkor jelentkeztek frontszolgálatra, rá-
adásul egy másik ország védelmében, amikor saját hazájuk, az USA még nem volt harcoló fél.  
Az előadás ennek az egységnek a rövid, de eseménydús történetét mutatja be.

Dr. Bartos Huba az ELTE Távol-keleti Intézet Kínai Tanszékének egyetemi docense
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Június

Kínai nyelvi kurzusok az egyetemeken
Az ELTE Konfuciusz Intézet az egyetemi hallgatók számára kurzuskínálatban meghirdetett 
formában, díjmentesen biztosítja a kínai nyelv tanulásának lehetőségét, sőt, a kurzusok sikeres 
elvégzéséért kreditpontot is szereznek a hallgatók!

Azon egyetemek listája, ahol az egyetemi hallgatók a Konfuciusz Intézet tanáraitól tanulhat-
ják a kínai nyelvet, folyamatosan bővül. Jelenleg az alább felsorolt felsőoktatási intézmények-
ben, egyetemeken és karokon élhetnek a diákok ezzel a lehetőséggel:

Budapest  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
  Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
  Budapesti Corvinus Egyetem
Debrecen  Debreceni Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
  Debreceni Tudományegyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Piliscsaba  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Szeged  Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Felsőfokú szakképzés keretében: Discimus Üzleti Akadémia (Debrecen)
A 2012/13-as tanévtől a következő felsőoktatási intézményekben tervezi az ELTE Konfuciusz Intézet  
a kínai nyelv oktatásának elindítását:
Pécsi Tudományegyetem • Széchenyi István Egyetem (Győr)
Miskolci Egyetem • Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Kínai nyelv a középiskolákban
Az ELTE Konfuciusz Intézet – második vagy harmadik idegen nyelvként – tandíjmen-
tesen oktat kínai nyelvet általános és középiskolákban. Az oktatás sikerességét bizonyítja,  
hogy Magyarországon idén már másodszor érettségizhetnek kínai nyelvből az ELTE Trefort 
Ágoston Gyakorlógimnáziumának tanulói.

Intézetünk folyamatosan bővíti azon általános és középiskolák körét, ahol tanáraink kínai 
nyelvet tanítanak. Jelenleg az alább felsorolt általános iskolákban és gimnáziumokban választ-
ható a kínai második vagy harmadik (illetve a magyar–kínai iskolában első) idegen nyelvként:

Budapest  Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium
  Madách Imre Gimnázium
Szeged  Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

A 2012/13-as tanévben az ELTE Konfuciusz Intézet a következő középisko-
lákban tervezi a kínai nyelv oktatásának elindítását: Lauder Javne Iskola 
(Budapest) • Leőwey Klára Gimnázium (Pécs) • Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szakiskola • Dobó István Gimnázium 
(Eger) • NymE Bolyai János Gyakorló Általános  
Iskola és Gimnázium (Szombathely)

OKTATÁSI PROGRAMJAINK
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Intézeti nyelvtanfolyamok
Intézetünk küldetésének tekinti, hogy a kínai nyelv tanulását bárki számára elérhetővé tegye.  
A Konfuciusz Intézet székházában hetente indulnak különböző nyelvi szintet elért diákok számára 
szervezett tanfolyamok. A nyolchetes, 32 tanórát magukba foglaló tanfolyamok (modulok) egymásra 
épülnek, így szorgalmas diákjaink a nulláról indulva akár felsőfokú nyelvtudásra is szert tehetnek.

Annak érdekében, hogy minél többen kedvet kapjanak a tanuláshoz, Intézetünk kéthetes intenzív, in-
gyenes (!), ún. ismerkedő tanfolyamokat tart, amelyek összesen 20 órát foglalnak magukba. Ezekre a havi 
rendszerességgel induló, ismerkedő tanfolyamokra a honlapunkon (www.konfuciuszintezet.hu) keresz-
tül bárki jelentkezhet. Az ismerkedő tanfolyamon elsajátított tudásra épül az 1-es modul tananyaga.

Az ingyenes ismerkedő tanfolyamok elvégzése esetén az ezt követő tanfolyamok díjából is nagy ár-
kedvezményben részesülnek tanulóink, vagyis az 1-es modulra való jelentkezéskor a teljes tandíjból 
(32 000 Ft/tanfolyam) 50%-os kedvezményt, a 2-es modul tanfolyamra való jelentkezéskor pedig közel 
20%-os kedvezményt biztosítunk!

Tandíjmentes (!) tanfolyamok a Konfuciusz Intézetben
Modul Időtartam Kezdés Befejezés Beosztás Tandíj

Ismerkedő A 2 hét, 20 tanóra február 6. február 17. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes 

Ismerkedő B 2 hét, 20 tanóra február 6. február 17. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes 

Ismerkedő A 2 hét, 20 tanóra március 19. március 30. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes 

Ismerkedő B 2 hét, 20 tanóra március 19. március 30. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes 

Ismerkedő A 2 hét, 20 tanóra április 16. április 27. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes 

Ismerkedő B 2 hét, 20 tanóra április 16. április 27. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes 

Ismerkedő A 2 hét, 20 tanóra május 7. május 18. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes 

Ismerkedő B 2 hét, 20 tanóra május 7. május 18. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes 

Ismerkedő A 2 hét, 20 tanóra június 4. június 15. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes 

Ismerkedő B 2 hét, 20 tanóra június 4. június 15. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes 

Ismerkedő A 2 hét, 20 tanóra július 2. július 13. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes

Ismerkedő B 2 hét, 20 tanóra július 2. július 13. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes

Tanfolyamaink
Modul Időtartam Kezdés Befejezés Beosztás Tandíj*

1 8 hét, 32 tanóra február 21. április 17. K, Cs 18:00–19:30 16 000 Ft

2 8 hét, 32 tanóra február 6. március 28. H, Sze 18:00–19:30 26 000 Ft

3 8 hét, 32 tanóra február 7. április 3. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

3 8 hét, 32 tanóra február 20. április 16. H, Sz 8:00–19:30 32 000 Ft

4 8 hét, 32 tanóra február 14. április 10. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

6 8 hét, 32 tanóra február 14. április 10. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
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2 8 hét, 32 tanóra március 19. május 16. H, Sz 18:00–19:30 26 000 Ft

3 8 hét, 32 tanóra március 12. május 9. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

6 8 hét, 32 tanóra március 20. május 15. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

9 8 hét, 32 tanóra március 6. május 3. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

11 8 hét, 32 tanóra március 20. május 15. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

1 8 hét, 32 tanóra április 2. június 4. H, Sz 18:00–19:30 16 000 Ft

2 8 hét, 32 tanóra április 24. június 19. K, Cs 18:00–19:30 26 000 Ft

3 8 hét, 32 tanóra április 2. június 4. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

4 8 hét, 32 tanóra április 10. június 5. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

4 8 hét, 32 tanóra április 23. június 20. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

5 8 hét, 32 tanóra április 2. június 4. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

5 8 hét, 32 tanóra április 17. június 12. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

7 8 hét, 32 tanóra április 17. június 12. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

1 8 hét, 32 tanóra május 8. június 28. K, Cs 18:00–19:30 16 000 Ft

1 8 hét, 32 tanóra május 21. július 16. H, Sz 18:00–19:30 16 000 Ft

3 8 hét, 32 tanóra május 21. július 16. H, Sz 8:00–19:30 32 000 Ft

4 8 hét, 32 tanóra május 21. július 16. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

7 8 hét, 32 tanóra május 22. július 12. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

10 8 hét, 32 tanóra május 15. július 5. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

12 8 hét, 32 tanóra május 22. július 12. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

1 8 hét, 32 tanóra június 19. szeptember 13. K, Cs 18:00–19:30 16 000 Ft

2 8 hét, 32 tanóra június 11. szeptember 5. H, Sz 18:00–19:30 26 000 Ft

3 8 hét, 32 tanóra június 26. szeptember 20. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

4 8 hét, 32 tanóra június 11. szeptember 5. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

5 8 hét, 32 tanóra június 12. szeptember 6. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

6 8 hét, 32 tanóra június 11. szeptember 5. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

6 8 hét, 32 tanóra június 19. szeptember 13. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

8 8 hét, 32 tanóra június 19. szeptember 13. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

1 8 hét, 32 tanóra július 16. október 10. H, Sz 8:00–19:30 16 000 Ft

2 8 hét, 32 tanóra július 10. október 4. K, Cs 18:00–19:30 26 000 Ft

5 8 hét, 32 tanóra július 2. szeptember 26. H, Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

11 8 hét, 32 tanóra július 17. október 11. K, Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

A tanfolyamok időbeosztása változhat, ezért kérjük, hogy kísérje figyelemmel honlapunkon az aktuális kezdési időpontokat!  
A tanfolyamok minimum 5 fő jelentkezése esetén indulnak. Jelentkezni honlapunkon (www.konfuciuszintezet.
hu) keresztül lehet, a tandíjat pedig az első óra kezdete előtt be kell fizetni.
Magántanfolyamok: Időpont megbeszélés szerint, 10 tanóra díja 40 000 Ft.
* A teljes tandíjból levont kedvezmény utáni összeg.
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Nyelvvizsgák a Konfuciusz Intézetben

Intézetünk négyféle nyelvvizsgát ajánl az érdeklődőknek.
1. HSK nyelvvizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga)  

– a Kínai Népköztársaság hivatalos nyelvvizsgája
2. ITK Origó nyelvvizsga
3. Üzleti nyelvvizsga (BCT – Business Chinese Test)
4. Fiatal Tanulók Nyelvvizsgája (YCT – Youth Chinese Test)

Röviden a HSK nyelvvizsgáról
A HSK nyelvvizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Népköz-
társaság hivatalos kínai nyelvi vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvűek számára dolgoz-
tak ki és tartanak meg Kínában és a világ számos más országában. 2001 óta a vizsga Magyar-
országon az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén volt letehető, majd 2007-től a vizsgát az ELTE 
Konfuciusz Intézet – mint a Hanban hivatalos vizsgaközpontja – szervezi és bonyolítja le. 

A HSK szintjeit a CEF (The Common European Framework Reference for Language), a Közös 
Európai Nyelvi Referenciakeret alapján és követelményeinek figyelembevételével dolgozták ki.

A HSK vizsga rövid ismertetése

A vizsga felépítése 
A vizsgáztatás két különálló részt tartalmaz, írás-
belit és szóbelit. Az írásbeli vizsga az 1-es szinttől 
a 6-os szintig terjed; míg a szóbeli vizsga a HSK 
alapfokot, HSK középfokot, illetve a HSK felsőfo-
kot 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 a HSK vizsga a Kö-
zös Európai Nyelvi Referenciakeret követelményei 
alapján a következő: 

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

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

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

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.

   www.konfuciuszintezet.hu

eki_prog2011_2.indd   18 2012.01.30.   20:33



HSK – 4. szint Azoknak a középfokú tudással rendelkező tanulóknak ajánlott, akik 
viszonylag széles körben képesek megvitatni 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 egy megadott témáról fogalmazást írni, illetve szóban 
képesek egy adott témáról önálló, hosszabb előadást tartani. 

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

A nyelvvizsgára jelentkezés részleteiről, illetve nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamainkról aktuálisan 
honlapunkon (www.konfuciuszintezet.hu) tájékozódhat.

Röviden az ITK Origó Rigó utcai nyelvvizsgáról
Kínai nyelvből alap-, közép- és felsőfokon tehető nyelv-
vizsga az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjában 
(ITK Rigó utca). 

A nyelvvizsga részleteiről és időpontjairól az ELTE Idegennyelvi 
Továbbképző Központjának munkatársai nyújtanak részletes 
felvilágosítást.

Magyar nyelvtanfolyamok kínaiaknak
Az ELTE Konfuciusz Intézet magyar tanfolyamokat 
hirdet kezdő és haladó szinten kínai állampolgárok 
részére. Tanfolyamok rendszeresen indulnak, jelent-
kezni az ELTE Konfuciusz Intézetben lehet szemé-
lyesen vagy telefonon.

Vállalati kihelyezett tanfolyamok
A Konfuciusz Intézet vállalatok számára is tart kínai nyelvórákat, ahol a vállalat ma-
gyar dolgozói a kínai nyelv alapjainak elsajátítása mellett az üzleti kínai nyelv fogalmait  
és nyelvi fordulatait is megtanulják.
Jelenleg az alább felsorolt cégeknél tartunk kínai nyelvórákat:
AsiaCenter • Bank of China • ZTE Hungary Kft. • Telenor Magyarország Zrt.
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