
HSK-jelentkezési útmutató 

 

1. Internet Explorer vagy Firefox böngészőben nyissa meg az alábbi oldalt: 

http://www.chinesetest.cn/index.do 

 

2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson az „English” feliratra: 

 

 

3. A kép jobb oldalán kattintson a „New User” gombra: 

 

http://www.chinesetest.cn/index.do


4. Az ezután megjelenő képernyőn adjon meg egy olyan emailcímet, amelyet valóban 

használ; egy legalább 6 karakter hosszúságú jelszót (amely nem tartalmazhatja a # és  a 

^ szimbólumokat); ismételje me a jelszót; adja meg nemzetiségét, anyanyelvét és 

születési dátumát; válassza ki milyen rég óta tanul kínaiul, miért tanul kínaiul és 

honnan értesült a HSK nyelvvizsgáról: 

 

 

5. Olvassa el a „Registration Agreementet (a bekarikázott szövegre rákattintva nyílik 

meg), majd miután bepipálta a kis négyzetet, kattintson a „Submit” gombra: 

 



 

 

6. Miután sikeresen regisztrálta fiókját, kattintson a „Register now” gombra: 

 



7. Ezután válassza ki, hogy HSK (írásbeli) vagy HSKK (szóbeli) nyelvvizsgára szeretne 

regisztrálni. Ha HSK-ra, válassza a „Chinese” opciót, ha HSKK-ra, válassza a „HSK Speaking” 

opciót: 

 

 

8. Ezután válassza ki a HSK vagy HSKK vizsga szintjét, és kattintson rá: 

 

 

9. Ezek után kattintson a „Register” gombra: 



 

10. Adja meg a képen látható adatokat, alul válassza ki alul a vizsga dátumát és kattintson a 

„Submit” gombra: 

 

11. A következő képernyőn adja meg nevét (olyan sorrendben legyen a családnév és keresztnév, 

amilyen sorrendben az azonosításként megadott dokumentumon szerepel), nemét, születési 



dátumát, nemzetiségét és anyanyelvét (amennyiben már megadta a 4. lépésnél, 

automatikusan kitölti a rendszer), az azonosításra szolgáló igazolványa típusát és számát, 

telefonszámát és azt, hány éve tanul kínaiul, ezután válassza ki, hogy milyen minőségben 

(tanulóként, vagy már végzettként, vagy egyéb minőségben vesz részt a vizsgán). Ezek után 

kattintson a „Next Step” gombra. Amennyiben vissza szeretne lépni az előző képernyőre, 

kattintson a „Previous” gombra. 

 

12. Ezután a „Select Photo” gombra kattintva töltsön fel egy igazolványképet, melynek a 

követelményei a következők: a képnek fehér háttérűnek és JPG-formátumúnak kell lennie, a 



képen nem viselhet sapkát a jelentkező, továbbá a kép nem lehet nagyobb 100 kilobájtnál 

(180*240 pixelesnek kell lennie). Amennyiben nem sikerül képet feltöltenie, pendrive-on vigye 

el vagy emailben küldje el a képét a vizsgaközpontnak, ahol megpróbálnak segíteni a 

feltöltésben. A feltöltéshez kis idő kellhet. 

 

13. Miután megjelent a kép, ha szükséges, a „Cutting” gombra kattintva csökkentse méretét, 

majd ezután kattintson a „Complete” gombra. 

 

14. A következő képernyőn az összes adatát, valamint a fotóját is látni fogja (amennyiben 

sikeresen feltöltötte). Kérjük, minden adatát ellenőrizze, hogy jól adta-e meg, mivel a 

vizsgán akkor vehet részt, ha adatai egyeznek az igazolására szolgáló igazolványéval. 

Amennyiben hibás adatot talál, kattintson a képernyő alján lévő „Previous” gombra, majd a 

megfelelő képernyőnél javítsa ki az adatot. Amennyiben minden adata helyes, kattintson a 

„Confirm and…” gombra.  



 

 

 

 

15. Ezután az alábbi képernyőt kell látnia: 



 

16. Kérjük, ezután fizesse be az ELTE Konfuciusz Intézettől kapott csekken a vizsgadíjat, majd 

küldje a feladóvevény képét a hsk@konfuciusz.elte.hu emailcímre a jelentkezési határidőig. 

Amennyiben nem fizeti be a jelentkezési határidő lejárta előtt a vizsgadíjat, 

regisztrációját törli a rendszer! Miután a vizsgadíjat befizette, a vizsgajelentkezésen 

módosítani illetve azt törölni már nem lehetséges! 

17. Amennyiben módosítani szeretné jelentkezését, kattintson az „Enter Personal 

Information Center” gombra. Itt fogja látni, mely vizsgára jelentkezett. Módosításhoz 

kattintson a „View/Change” gombra, a jelentkezés törléséhez kattintson a „Cancel” gombra: 

 

mailto:hsk@konfuciusz.elte.hu

