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Kedves Barátunk!

Idén ősszel ismét új évad indul az ELTE 
Konfuciusz Intézetben. Sokszínű prog-
ramjaink keretében fókuszba kerül Kína 
és a művészetek kapcsolata. Ennek 
keretében új előadássorozattal jelent-
kezünk, amelyben megismerkedhetünk 
a kelet-ázsiai portréfestészet, a modern 
kínai filmek, a kínai-magyar építészeti 
kapcsolatok, illetve az UNESCO kul-
turális örökségek jellegzetességeivel 
is. Mindemellett az intézet kiemelten 
fontosnak tartja a Kínával kapcsolatos 
kutatások fejlesztését és népszerűsí-
tését is, amely idén három konferencia 
formájában valósul meg novemberben. 
Ennek során áttekintjük Kína gazdasági 
és politikai helyzetét, irányait, valamint 
nemzetközi kapcsolatait az EU-China 
Conference keretében, majd Ligeti La-
josra, a 20. század egyik legkiemel-
kedőbb orientalistájára emlékezünk a 
Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcso-
lódva. Végül a modern Kínát járjuk körül 
különféle szempontból a Szent Ignác 
Jezsuita Szakkollégiummal együttmű-
ködésben szervezett konferenciánkon. 

A következőkben – a programok 
részletes leírása mellett – megtalál-
hatják az intézet által szervezett kínai 
nyelvtanfolyamok ismertetését is, illetve 
az elmaradhatatlan gyakorlati foglalko-
zások és kínai kulturális napok felhívá-
sát is.

Szeretettel várunk mindenkit!

Üdvözlettel,
Horváth Alíz

kulturális programszervező

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Programjainkról bővebben a honlapunkon, 
illetve Facebook-oldalunkon tájékozódhat!  

www.konfuciuszintezet.hu és www.facebook.com (ELTE Konfuciusz Intézet)
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Kulturális programjaink

Szeptember

Nyelvparádé a Millenárison 

Időpont: 2012. szeptember 7-9. (10-18 óráig)
Helyszín: Millenáris B csarnok 

Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a különféle nyelveket és nyelvta-
nulási lehetőségeket felvonultató Nyelvparádé, amelyen az ELTE Konfuciusz 
Intézet is képviselteti magát. Látogatóink megismerkedhetnek a kínai nyelv 
jellegzetességeivel, illetve tájékozódhatnak a rendelkezésre álló kínai nyelv-
könyveinkkel, szótárainkkal, valamint változatos nyelvtanfolyamainkkal 
kapcsolatban. 
Mindenkit szeretettel várunk a Nyelvparádé mindhárom napján,  
a Millenáris B csarnokában álló standunknál 10 és 18 óra között.
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Szeptember

Konfuciusz Intézet a Szépművészeti Múzeum „Hagyomány és megújulás 
a kínai művészetben” című kiállításának záróünnepségén 

Időpont: 2012. szeptember 9. 18 óra
Helyszín: Szépművészeti Múzeum  
       (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) 

A Szépművészeti Múzeumban 2012. augusztus - szept-
emberében látható modern kínai művészeti kiállítás 
záróünnepségén az ELTE Konfuciusz Intézet csapata 
is fellép. Az est folyamán az érdeklődők hagyomá-
nyos teakészítési bemutatót láthatnak az intézet kínai 
tanárainak (Ba Jingwen, Sun Xiaojing, Wu Zhenqiong 
és Wu Tingchuan) jóvoltából, Horváth Alíz programszer-
vező tolmácsolásában, valamint részt vehetnek egy 
kerekasztal beszélgetésen, ahol többek között dr. Salát 
Gergellyel, az intézet Modern Kína Kutatási Központjá-
nak vezetőjével is találkozhatnak. Az ünnepség végén 
a látogatók megtekinthetik magát a kiállítást is a kurátor 
tárlatvezetésének keretében. Az est a kínai kiállításra 
váltott belépőjegy ellenében látogatható.
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Szeptember

Évadnyitó előadás: dr. Mecsi Beatrix: Realizmus és a konfuciánus  
         ideál a Kelet-Ázsiai portréfestészetben  

Időpont: 2012. szeptember 25. 18 óra
Helyszín: ELTE-BTK Rákóczi úti épület, földszint 31. 

A portréfestészetben az ábrázolt személyhez való hasonló-
ság igen fontos szerepet játszik minden kultúrában, de ke-
vés olyan kultúrát találunk, ahol hasonlóképpen sokat írtak 
volna magáról a portréfestészet elméleti hátteréről, mint 
Kínában. Előadásomban bemutatom, hogyan vélekedtek a 
külső hasonlatosság kérdéséről a portréfestészetben. Gu 
Kaizhi (顧愷之ca. 344-406) az emberábrázolásban a külső 
hasonlatosság segítségével a lélek megörökítését tartotta 
legfontosabbnak (chuanshen xiezhao 伝神写照 ). Cheng Yi 
kínai filozófus (程頤1033-1107) kijelentését, hogy „Ha csak 
egy hajszál is rosszul van megörökítve a képen, az már 
egy másik személyt ábrázol” a neo-konfuciánus Koreá-
ban szó szerint értelmezték, és a Joseon korszakban a 
15. századtól kezdve „klinikai pontosságú” ábrázolásokat 
kezdtek készíteni, amely jelenség szinte teljesen egyedül-
álló Kelet-Ázsiában.
dr. Mecsi Beatrix az ELTE Koreai Tanszékének adjunktusa.

Ú
j előadássorozat indul  

„K
ína és a m

űvészetek”
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Szeptember

Kutatók éjszakája a kínai találmányok jegyében 

Időpont: 2012. szeptember 28. 18 órától
Helyszín: ELTE-BTK (1088 Bp., Múzeum körút 4/F Kerényi-terem) 

A korábbi évekhez hasonlóan idén szeptember 
végén is beköszönt a Kutatók éjszakája. Ezen 
az estén a „közérthető” tudományé a főszerep, 
ahonnan természetesen a hazai keletkutatás be-
mutatása sem hiányozhat. Az ELTE Konfuciusz 
Intézet repertoárja ebben az évben a széles 
értelemben vett kínai találmányok témája köré 
összpontosul, amelynek keretében számos, 
izgalmas előadás várja az érdeklődőket. Az est 
folyamán a látogatók meghallgathatják Pap 
Melinda (sinológus), Major Kornélia (sinoló-
gus), Gulyás Csenge (sinológus), illetve Hor-
váth Alíz (sinológus-japanológus) előadását, 
illetve megtekinthetik a Konfuciusz Intézet 
értékes, kínai könyvkiállítását is.
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Október

Kínai kulturális hét Tokajban

Időpont: 2012. október 15-19.
Helyszín: Tokaj 

Az ELTE Konfuciusz Intézet fontosnak tartja a kínai nyelv és kultúra minél 
szélesebb körű terjesztését, népszerűsítését. Ennek jegyében rendszeresen 
szervezünk kínai kulturális napokat mind Budapesten, mind más városokban. 
Októberben Tokajba látogatunk el, ahol szintén lehetőség nyílik a kínai nyelv 
tanulására. Ezen a különleges héten a lelkes érdeklődők előadásokat hall-
gathatnak meg a kínai üzleti kultúráról, gazdaságról és történelemről, részt 

vehetnek kézműves foglalkozásokon, 
illetve megismerkedhetnek a ha-
gyományos kultúra olyan eleme-

ivel, mint például a csomózás 
vagy a teakészítés.

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!
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Október

Kína és a művészetek előadássorozat – Varga Balázs előadása

Időpont: 2012.október 16. 18 óra
Helyszín: ELTE-BTK R épület, földszint 31-es terem 

Tíz lépés közelség - Zhang Yimou filmjei és a politika

Az előadás a kortárs kínai film emblematikus képviselőjének életműve kapcsán 
tárgyalja a művészet politikai szerepvállalásának kérdéseit. A Kjú Dzsű története, 
A vörös lámpások, a Hős, A repülő tőrök klánja alkotója, Zhang Yimou az 1980-
as, 1990-es években nyugati filmfesztiválok ünnepelt hőse volt, az elmúlt évti-
zedben pedig szuperprodukciók alkotójaként szerzett hírnevet. Pályája a szer-
zőiség és a populáris filmkultúra, a kritikai pozíció és a politikai elkötelezettség 
erőterében formálódott. A kínai film hazai és nemzetközi ismertté és elismertté 
válásában kulcsfontosságú szerepet játszó életmű értelmezési lehetőségei igen 
pontosan mutatják a kulturális képviselet, illetve az önegzotizálás szerteágazó – 
és a kulturális globalizáció összefüggésében különösen lényeges – kérdéseit.  
Az előadás a Hős című film kiemelt elemzésével a hatalomtól való távolság, illet-
ve a hatalomhoz való közelség dinamikáján keresztül vizsgálja meg a társadalmi 
térben való megszólalás problémáját.
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Október

Kínai mese matiné óvodásoknak

Időpont: 2012. október 19. 10 óra 
Helyszín: Rizspalánta Óvoda (1039 Budapest, 
Kinizsi utca 65.) 

A kínai kultúra megismerését nem lehet elég 
korán kezdeni. Októberben óvodásokhoz láto-
gatunk el, akik játékos formában ismerkedhet-
nek meg hagyományos kínai mesékkel kínaiul 
és magyarul.

Kínai-magyar klub 

Időpont: 2012. október 25.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet 

A kínai-magyar klub célja 
alkalmat biztosítani a kínaiul 
tanuló magyaroknak és a 
magyarul tanuló kínaiaknak 
a találkozásra és a kötetlen 
eszmecserére. A délután 
folyamán a résztvevők 
játékos formában ismerhetik 
meg egymás kultúráját, sőt a 
nyelvgyakorlásra is lehető-
ség nyílik majd.
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Október

Kulturális verseny középiskolások számára 

Időpont: 2012. október 26. 
Helyszín: ELTE –BTK (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F) 

A már-már hagyományosnak számító vetélkedőn idén is megmérkőzhetnek 
egymással a gimnáziumok csapatai. A versenyen a diákok kétfős csoportok-
ban mérhetik össze tudásukat a kínai kultúra, történelem és földrajz területén. 
Az izgalmas vetélkedő legjobbjai értékes ajándékokban részesülnek.

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

EU-China Conference 

Időpont: 2012. november 6. 9:00-17:30
Helyszín: ELTE-BTK Kari Tanácsterem (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A) 

A Konfuciusz Intézet fontosnak tartja a tudomány, 
elsősorban a Kínával kapcsolatos kutatások 
fejlesztését és népszerűsítését. Ennek egyik 

megnyilvánulását a november elején megren-
dezésre kerülő EU-China Conference jelenti, 

amelyet a Konfuciusz Intézet a British Councillal 
és a Francia Intézettel közösen szervez. A konferen-

cia célja a modern Kína gazdasági és politikai helyzetének 
feltérképezése és a további fejlődési irányok áttekintése, kiegészítve 

Kína nemzetközi színtéren betöltött szerepével.
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November

Magyar Tudomány Ünnepe 

Ligeti Lajos emlékülés a kutató születésének 110. és halálának  
25. évfordulója alkalmából (Az ELTE Konfuciusz Intézet, a Kínai Tanszék  
és a Belső-Ázsiai Tanszék közös szervezésében) 

Időpont: 2012. november 9.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Bp., Múzeum krt. 4/F) 

A Magyar Tudomány Ünnepét hivatalosan minden év november 3-án tartják, 
ám az ehhez kapcsolódó, gazdag programkínálat az egész hónapra kiterjed. 
Az ELTE Konfuciusz Intézet egy emléküléssel kapcsolódik a programhoz, 
amellyel Ligeti Lajos, a 20. század egyik legkiemelkedőbb orientalistájának 
emléke előtt tiszteleg. Ligeti Lajos (1902- 1987) idén 110 éve született és 
25 éve hunyt el, így az alkalom két szempontból is aktuális. Az emlékülésen 
részt vesznek majd Ligeti tanár úr pályatársai és tanítványai, akiknek révén 
közelebbről is megismerhetjük e kivételes kutató életútját és munkásságát.
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November

„A Sárkány valódi arca – Kínai biznisz”

Konferencia a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal együttműködésben 

Időpont: 2012. november 23.
Helyszín: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium épülete  
      (1085 Budapest, Horánszky utca 18.)

A november a tudomány jegyében telik a 
Konfuciusz Intézetben, amelynek egyik fő 
eseményét a november végén megrendezésre 
kerülő konferencia képezi majd. A konferencia 
célja, hogy Kínával foglalkozó, elismert kutatók 
bevonásával, kerekasztal-beszélgetések révén 
több szempontból is bemutassa ezen ázsiai 
ország valódi arcát - többek között kulturális, 
történelmi és gazdasági szempontból. 
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November

Távol a világban, közel a kultúrában – Kálmán Ernő előadása

Időpont: 2012. november 27. 18 óra
Helyszín: ELTE-BTK R épület, földszint 31-es terem 

Az elmúlt öt évben a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökeként 
intenzív kapcsolatot sikerült kiépíteni a kínai és a magyar építész szövetsé-
gek között. Mi az a közös alap, amely lehetővé tette ezt a nyitottságot? Milyen 
irányokba halad a kortárs kínai építészet, és milyen lehetőségeink vannak 
az együttműködésre? Hogyan függ össze a 110 éves  MÉSZ és a 110 éve 
elhunyt Steindl Imre által elindított építészeti oktatás a Shanghaiban alkotó 
Hudec László építészetével? Mi a jelentősége annak, hogy 2013-ban egy 
kínai - magyar építészeti és kulturális intézmény jöhet létre Shanghaiban.  
És milyen lehetőségeket kínál ez a kulturális 
alap a gazdasági együttműködésre? Ezekre 
az aktuális kérdésekre igyekszik választ adni 
az előadás.

Kálmán Ernő Dla, a Magyar Építőművészek 
Szövetségének korábbi elnöke (2007-
2012), valamint az Építészek Nemzetközi 
Szövetségének (UIA) helyettes tanácstagja
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November

Konfuciusz napja a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
Konfuciusz Termében

Konferencia a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal együttműködésben 

Időpont: 2012. november
Helyszín: 1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Konfuciusz Terme idén novemberben Konfuciusz 
napot szervez, amelynek keretében interaktív módon 
ismertetik meg az érdeklődőkkel a kínai filozófia egyik 
legnagyobb mesterének elveit és tanításait.  
A programot a diákok produkciója egészíti ki, amely-
nek során a konfucianizmus egyik legismertebb 
művéből, a Beszélgetések és mondásokból (Lunyu) 
szavalnak majd.
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December

A Nagy Faltól a Nyugati-tóig – kis körkép a kínai kulturális örökségekről 
– Horváth Alíz előadása

Az UNESCO Világörökségi Tanács megalapításának  
40. évfordulója alkalmából

Időpont: 2012. december 4. 18 óra
Helyszín: ELTE-BTK R épület, földszint 31-es terem

Az UNESCO világörökségeket tartalmazó listája szerint a legtöbb kulturális 
örökségnek nyilvánított műemlékkel rendelkező ország Kína. Ez, és az UNESCO 
világörökségi hivatal megalapításának 40. évfordulója adta az apropót ezen elő-
adáshoz. A kínai kulturális és természeti világörökségek között olyan, az emberi-
ség számára különleges értékkel bíró emlékek szerepelnek, mint például a Nagy 
Fal, a Longmen barlangtemplomok, az első császár, Qin Shihuang Di sírja, vagy  
a kínaiak egyik szent hegye, a Taishan. Az előadás során igyekszünk egy rend-
szerbe foglalt áttekintést adni e múlhatatlan csodák feltérképezésének alapjaként.

Horváth Alíz sinológus – japanológus – koreanista, egyben az ELTE Konfuciusz 
Intézet munkatársa.
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December

Kínai tanítási fórum 

Időpont: 2012. december 14.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Bp., Múzeum krt. 4/F) 

A nyelvoktatás képezi az ELTE Konfuciusz 
Intézet tevékenységének egyik legfon-
tosabb sarokkövét. Intézetünk emellett 
fontosnak tartja a folyamatos tananyagfej-
lesztést és továbbképzést, ennek jegyé-
ben rendezzük meg decemberben kínai 
tanításról szóló fórumunkat, kínait oktató 
tanárok részére. Az eseményre advent 
idején kerül sor, ezért az ünnepek köze-
ledte mindenképpen biztosítani fogja a jó 
hangulatot.

Taijiquan – tréning 

Időpont: 2012. december
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Bp., Múzeum krt. 4/F) 

Az őszi félévben az érdeklődők közelebb kerülhetnek a kínai harcművésze-
tekhez, ezen belül a taijiquanhez, azaz a tajcsihoz. A résztvevők egy kétalkal-
mas tréning keretében sajátíthatják el e népszerű harcművészeti ág alapjait, 
képzett oktató útmutatásai nyomán. A taijiquan révén felszabadultan áramol-
hat bennünk a qi (csi), amely egészségmegőrző és nyugtató hatással bír.
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Modul 7 2012/143 09-17 11-12 H-Sz Ba Jingwen
Modul 2 2012/144 09-18 11-15 K-Cs Li Yuan
Modul 6 2012/145 09-18 11-15 K-Cs Xu ShanShan
Modul 1 2012/150 09-25 11-22 K-Cs Kong Meng
Modul 4 2012/146 09-25 11-22 K-Cs Wu Tingchuan
Ismerkedő 16:30 2012/151 10-01 10-12 H-P Tang Han
Ismerkedő 18:00 2012/152 10-01 10-12 H-P Wu Zhenqiong
HSK - Alap 2012/153 10-01 11-26 H-Sz Liu Jing
Modul 5 2012/154 10-01 11-26 H-Sz Li Yuan/Wang Yuanyuan
HSK - Közép 2012/155 10-02 11-29 K-Cs Wang Yuanyuan
Modul 1 2012/156 10-15 12-10 H-Sz Wu Tingchuan
Modul 2 2012/157 10-15 12-10 H-Sz Ji Ping
Ismerkedő 16:30  11-05 11-16 H-P Tang Han
Ismerkedő 18:00  11-05 11-16 H-P Wu Zhenqiong
Modul 3  11-05 01-07 H-Sz Kong Meng
Modul 5  11-05 01-07 H-Sz Xu ShanShan/Wu Tingchuan
Modul 9  11-13 01-15 K-Cs Ba Jingwen
Modul 14  11-13 01-15 K-Cs Liu Jing
Modul 6  11-12 01-14 H-Sz Sun Xiaojing
Modul 8  11-19 01-21 H-Sz Ba Jingwen
Modul 1  11-20 01-22 K-Cs Sun Xiaojing
Modul 3  11-27 01-29 K-Cs Li Yuan
Modul 7  11-27 01-29 K-Cs Xu ShanShan
Ismerkedő 16:30  12-03 12-14 H-P Tang Han
Ismerkedő 18:00  12-03 12-14 H-P Wu Zhenqiong
Modul 6  12-03 02-04 H-Sz Wang Yuanyuan
Modul 2  10-04 02-05 K-Cs Kong Meng
Modul 5  12-04 02-05 K-Cs Wu Tingchuan
Modul 1  01-07 02-27 H-Sz 10. tanár
Modul 2  01-07 02-27 H-Sz Wu Tingchuan
Modul 3  01-07 02-27 H-Sz Ji Ping
Ismerkedő 16:30  01-14 01-25 H-P Tang Han
Ismerkedő 18:00  01-14 01-25 H-P Wu Zhenqiong
Modul 4  01-14 03-06 H-Sz Kong Meng
Modul 6  01-14 03-06 H-Sz Wu Tingchuan
Modul 10  01-22 03-14 K-Cs Ba Jingwen
Modul 15  01-22 03-14 K-Cs Liu Jing
Modul 7  01-21 03-13 H-Sz Sun Xiaojing
Modul 9  01-28 03-20 H-Sz Ba Jingwen
Modul 1  01-29 03-21 K-Cs 10. tanár
Modul 2  01-29 03-21 K-Cs Sun Xiaojing

A tanárváltoztatás jogát fenntartjuk!

Nyelvtanfolyamok  
az ELTE Konfuciusz Intézetben
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Kínai nyelvi kurzusok  
az egyetemeken

A középiskolákban

Az ELTE Konfuciusz Intézet az alábbi budapesti és vidéki felsőoktatási intézmé-
nyekben indít kínai nyelvtanfolyamokat a hallgatók számára:
Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola
 Budapesti Corvinus Egyetem
Debrecen Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 Discimus Üzleti Akadémia
Miskolc Miskolci Egyetem
Veszprém Pannon Egyetem
Győr Széchenyi István Egyetem
Eger Eszterházy Károly Főiskola

Az ELTE Konfuciusz Intézet (tandíjmentes) szakköröket hirdet több középiskolá-
ban. A szakkörök révén a diákok a kínai nyelvtanulás mellett a kínai kultúrához 
is közelebb kerülhetnek. Emellett a kínai már több középiskolában választható 
második, illetve harmadik idegen nyelvként. Az alábbi középiskolákban folyik kínai 
nyelvoktatás szakköri formában:
Budapest Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola,  
 Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézmény
Miskolc Zrínyi Ilona Gimnázium
 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
Tokaj Tokaji Ferenc Gimnázium
Szolnok Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola
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Az alábbi középiskolákban választható  

a kínai nyelv második vagy harmadik idegen nyelvként:

Budapest ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 Madách Imre Gimnázium
Eger Dobó István Gimnázium
Pécs Leőwey Klára Gimnázium

Az alábbi gimnáziumokban választható második idegen 

nyelvként a kínai. Ez azt is jelenti, hogy ezekben  

a gimnáziumokban  kínai nyelvből is lehet érettségizni.

Budapest ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 Madách Imre Gimnázium
Szeged Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
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Nyelvvizsgák  
a Konfuciusz Intézetben

Röviden az új típusú HSK nyelvvizsgáról
A HSK nyelvvizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai 
Népköztársaság hivatalos kínai nyelvi vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvű-
ek számára 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-től az ELTE Konfuciusz Intézet vette 
át a vizsga szervezését. A vizsga helyszíne az ELTE Idegennyelvi Továbbképző 
Központ (1085 Budapest, Rigó utca 16.)
Fontos továbbá megemlíteni, hogy a HSK vizsga rendszere 2010-től megvál-
tozott. Az új típusú HSK szinteket a CEF (The Common European Framework 
Reference for Language), a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret alapján és 
követelményeinek figyelembe vételével dolgozták ki.

Az új típusú HSK vizsga rövid ismertetése:

A vizsga felépítése
Az új típusú vizsgáztatás két különálló 
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 
Referenciakeret követelményei alapján 
a következő:

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 mindennapi kommunikációs helyzetekben.

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 kommunikáci-
ós feladat teljesítésére.

HSK -4. szint:  Azoknak a középfokú tudással rendelkező tanulóknak ajánlott, akik vi-
szonylag 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 ma-
gazinokat olvasni, kínai nyelvű filmeket nézni, s mind szóban, mind 
írásban képesek a 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 időpontja: 2012. december 2.
A HSK nyelvvizsga sikeres letételéhez intézetünk előkészítő tanfolyamokat ajánl 
a vizsgázóknak. Az előkészítő tanfolyamokról és a nyelvvizsgára történő jelentke-
zés menetéről bővebben honlapunkon (www.konfuciuszintezet.hu) tájékozódhat.

Röviden az ITK Origó Rigó utcai nyelvvizsgáról
Kínai nyelvből alap-, közép- és felsőfokon tehető nyelvvizsga az ELTE 
Idegennyelvi Továbbképző Központjában (ITK Rigó utca). 2009 novemberétől a 
vizsgáztatás a Konfuciusz Intézet nyelvtanárainak vezetésével történik.
2012 őszén a következő időpontban vizsgázhatnak a nyelvtanulók:
2012. október 6. Írásbeli valamennyi szinten
2012. október 5-26. Szóbeli valamennyi szinten
A vizsgára jelentkezés határideje: 2012. szeptember 10.

A vizsgára jelentkezni az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjában lehet!




