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Kedves Érdeklődő!

AzAz ELTE Konfuciusz Intézet Kína hivatalos 
nemzeti intézménye Magyarországon, amely 
2006 decemberében alakult meg az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem és a Pekingi 
Idegen Nyelvi Egyetem együttműködésével, 
a Kínai Nyelvoktatási Tanács (népszerű nevén 
Hanban) támogatásával.
AzAz ELTE Konfuciusz Intézetet 2007-ben 
beválasztották a világ legjobb Konfuciusz 
Intézetei közé, s azóta is azon dolgozunk, 
hogy rajtunk keresztül mindenki 
megismerhesse a 21. század nagyhatalmát, 
Kínát. Az intézet célja, hogy 
nyelvtanfolyamok, kulturális és tudományos 
programokprogramok szervezésével, könyvek, 
tananyagok kiadásával, tanácsadással 
népszerűsítse a kínai nyelvet és kultúrát, s 
hozzájáruljon a magyar-kínai kapcsolatok 
fejlődéséhez. Központunk Budapest szívében 
található, de ma már az ország csaknem 
minden régiójában tanítunk kínait. 

RÓLUNK

 Alapítva: 2006-ban 
 Hanban kiváló minősítése: 2007, 2009, 2011, 2013
 10 városban, 32 intézménybent
 évente több mint 2000 diák 
 43 anyanyelvű szaktanár 
 saját magyar nyelvű tankönyv 
 évente több mint 50 kulturális rendezvény 
 WenJiabao miniszterelnök fogadása, 2011 
 Európai Konfuciusz Intézetek 3. Konferenciájának megrendezése, 2011 
 Közép- és Kelet Európai Tanárképző Központ létrehozására, 2013 
 Modell Intézet minősítés, 2014
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Az idei évben célul tűztük ki, hogy az oktatási és a népszerű 
programok mellett, a tudományos előadások színesebb 
skáláját dolgozzuk ki. Jelen leszünk a Múzeumok éjszakáján, a 
Kutatók éjszakáján, a Magyar Tudomány ünnepén, 
megrendezésre kerül a magyar sinológusok éves konferenciája, 
neves kínai professzorok előadásait hallgathatják meg az 
érdeklődők, valamint újra porondra kerül a méltán népszerű, 
kínai orvoslás témaköre is. kínai orvoslás témaköre is. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra indítjuk ingyenesen 
látogatható tanfolyamainkat. Minden jelentkező belekóstolhat 
a kalligráfia, a csomózás, a papírkivágás, a taiji, a kungfu, a 
teakészítés művészetébe. Megtanulhat speciális kínai 
fogásokat készíteni és kipróbálhatja az újdonságnak számító go 
és a kínai képfestő tanfolyamot is, valamint részt vehet irodalmi 
klubunkon és próbára teheti énektudását karaoke estünkön.
AA féléven át folyamatosan tartó, intézetünk életét bemutató 
fotókiállításainkkal és a diákjaink munkáiból készült tárlatokkal 
szeretnénk kedvet hozni programjainkhoz. Az idén is 
megrendezésre kerülő Konfuciusz Nappal igyekszünk 
bemutatni intézetünk működését és közelebb hozni az 
érdeklődőket a kínai kultúra megismeréséhez. Idén, egy mini 
roadshow keretén belül Nyíregyházára és Kecskemétre is 
ellátogatunk.ellátogatunk.

Rendezvényeinkről a www.konfuciuszintezet.hu oldalon, valamint a 
www.facebook.com/konfuciuszintezet oldalon tájékozódhatnak!

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2015 I. félévének programfüzete
Szerkesztő, tördelőszerkesztő: Kuhár Klára 
Nyomdai munkálatok: DEMAX MŰVEK Nyomdaipari Kft.
A képekért külön köszönet Szappanos Csengének!

Bízunk benne, hogy idei programjaink között mindenki megtalálja a kedvére valót!

Várunk mindenkit sok szeretettel!

Kuhár Klára
programszervező

Indítsuk együtt a kecske évét!

w w w .konfuciuszintezet.hu

A programváltozás jogát fenntartjuk!

www.facebook.com/konfuciuszintezet
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.01.13, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

2015.01.15, csütörtök, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

Irodalmi felolvasóest

A szépségideál alakulása Kínában c. előadás

JANUÁR

A program során a leghíresebb kínai 
történeteket hallgathatjuk meg és 
elemezhetjük ki kínai, illetve angol nyelven. 
A történetek megismerése után, angol 
nyelven beszélhetünk azok hátteréről, 
kialakulásáról és a kínai kultúrában 
elfoglalt szerepükről.

   
A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu

Az ázsiai és az európai szépségideál 
merőben elkülönül egymástól. Ami nekünk, 
magyarok számára a szépséget jelenti, azt 
teljesen másképp értelmezik Kínában. Egy 
érdekes előadás keretein belül, magyar 
nyelven hallhatunk a kínai szépségideál 
alakulásáról és a számunkra talán 
furcsánakfurcsának tűnő szokásokról. 
Megismerhetjük, hogy a kínai nők miképp 
érik el, hogy testük és szellemük minél 
szebb legyen. 

  
A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.01.20, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

2015.01.27, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

Irodalmi klub

Ezerarcú Kína előadássorozat

JANUÁR

Az irodalmi felolvasóestet követően, 
lehetőséget biztosítunk, hogy diákjaink 
összegyűljenek és saját ismereteik, 
gyűjteményük alapján megosszák 
egymással és kínai tanárnőnkkel az általuk 
ismert kínai műveket, illetve 
összehasonlítsák, hogy mely magyar 
művekbenművekben mutatnak párhuzamot a kínai 
történetekkel. 

  
A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu

Az előadások immár hagyományos 
módon, minden hónap utolsó keddjén 
kerülnek megrendezésre. Féléves témánk 
középpontjában Kína kultúrájának, népi 
hagyományainak kialakulása, fejlődése és 
mai értékrendbe való beilleszkedése áll. Az 
előadásokat magyar nyelven hallhatják az 
érdeklődők.érdeklődők.

A kínai kalligráfia múltja és 
jelene c. előadás

  
A részvétel ingyenes!
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.02.03, 10, 17, 24,
kedd 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

2015.02.10, szerda, 15:00
ELTE Konfuciusz Intézet
magasföldszint, tanári szoba

Kalligráfia tanfolyam, négy alkalommal

Tanár-diák pingpong verseny

FEBRUÁR
Kalligráfia tanfolyam, négy alkalommal

A kínai kalligráfia egyszerűen fogalmazva 
a hagyományos kínai írás művészi szintre 
fejlesztett változata. Szorosan összefonódik 
a költészettel, valamint a hagyományos 
kínai festészettel is. Négyalkalmas 
tanfolyamunk során elsajátíthatják az 
alapvonásokat, megtanulhatnak 
számokat és egyszerűbb szavakat leírni. számokat és egyszerűbb szavakat leírni. 

  

A legszebb munkákat kiállítjuk az ELTE Konfucisz 
Intézetben. 

Az érdeklődők szavazhatnak, hogy mely 
kalligráfia a legtetszetősebb.

Az első három helyezett értékes ajándékot kap!

A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu  

A versenyre jelentkezhet minden jelenlegi, 
vagy korábbi diákunk, aki szívesen 
megmérettetné magát kínai tanárainkkal 
szemben. A versenyre nemcsak a móka 
kedvéért, de a nyeremények miatt is 
érdemes jelentkezni. Az első három 
helyezett ugyanis értékes ajándékot kap. 

   
A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015. február

2015.02.18, szerda, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

III. Holdújév Fesztivál

részletekről a 

www.konfociuszintezet.hu vagy a 

www.facebook.com/konfuciusz

oldalon tájékozódhatnak

Konfuciusz ösztöndíjasok beszámolóestje

FEBRUÁR

E nagyszabású, nyilvános fesztivál keretein 
belül megismerhetik hazánk kínai kulturális 
intézményeit. 
AzAz ELTE Konfuciusz Intézet is kivonul és 
változatos, interaktív programokkal 
szórakoztatja majd a látogatókat. 
Tanáraink segítségével elsajátíthatják a 
kínai csomózási technikákat, kínai 
kalligráfiákat és rajzokat készíthetnek. Kínai 
teaszertartásunk alkalmával mindenki 
megfigyelhetimegfigyelheti a teaszertartás menetét és 
megkóstolhatják teakülönlegességeinket. 
Alapvető kínai mondatok megtanulására is 
lehetőséget biztosítunk. Kínai papír- 
kivágásokat készíthetnek, gyakorolhatják 
a helyes pálcikahasználatot, valamint 
tradicionális kínai ruhadarabokat is 
próbálhatnak! próbálhatnak! 
 

A programot főleg azon diákjaink számára 
ajánljuk, akik ösztöndíjjal szeretnének 
Kínában tanulni. A Kínából hazatérők 
osztják meg tapasztalataikat, tanácsaikat, 
gondolataikat, felhívják a figyelmet a 
buktatókra és hasznos tippekkel látják el az 
utazni készülőket.

   
A részvétel ingyenes!
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.02.24, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

A kínai festészet c. előadás

2015.02.26, csütörtök, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

Ezerarcú Kína előadássorozat 

Kínai festőtanfolyam

FEBRUÁR
Ezerarcú Kína előadássorozat 

A részvétel ingyenes!

A  selyemfestés Kínában több ezer éves ősi 
hagyományokra tekint vissza. A képeken 
főképp a természet ábrázolása jelenik 
meg. A fő témát a hegyek, vizek, fák, 
madarak és a virágok jelentették. Teljesen 
elfogadott volt, hogy a festők, a nagy 
művészek munkáit másolták. Igazán nagy 
mestermester akkor vált valakiből, ha a másolási 
technikát már tökélyre fejlesztette, ezután 
kezdték el kialakítani saját stílusukat. A 
tanfolyam során megtanulhatjuk a 
képfestés alapjait, az elkészült mű 
pedigakár kiváló ajándékként is szolgálhat.

A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.03.03, kedd, 17:00-18:00
Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

2015.03.04, 11, 18, 25
szerda, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

Oktatási vetélkedő

Papírkivágás tanfolyam, négy alkalommal

MÁRCIUS

A májusi HSK vizsga előtt lehetőséget 
biztosítunk diákjaink számára, hogy egy 
játékos vetélkedő keretein belül próbára 
tegyék kínai nyelvtudásukat. A feladatokat 
a HSK szószedetből állítjuk össze, így a 
kellemes időtöltés mellett még tanulhatunk 
is. A vetélkedőn nemcsak a móka és a 
gyakorlásgyakorlás miatt érdemes részt venni, 
ugyanis a legügyesebbeket értékes 
ajándékokkal jutalmazzuk.

A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
 

Kínai hagyomány, hogy az emberek, 
főként a jelesebb ünnepek alkalmával  
papírfigurákkal díszítik az ablakaikat, 
ajtófélfáikat, falaikat. A négyalkalmas 
tanfolyam során először egészen egyszerű, 
majd egyre aprólékosabb papírkivágási 
technikákat sajátíthatnak el ez érdeklődők.  
A részvétel ingyenes!A részvétel ingyenes!
Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu

A legszebb munkákat kiállítjuk az ELTE Konfucisz 
Intézetben. 

Az érdeklődők szavazhatnak, hogy mely 
papírkivágás a legtetszetősebb.

Az első három helyezett értékes ajándékot kap!
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.03.31, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

A kínai gó kultúrája c. előadás

2015.04.02, 09, 16, 23,
csütörtök, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

Ezerarcú Kína előadássorozat 

Gó tanfolyam, négy alkalommal

MÁRCIUS
Ezerarcú Kína előadássorozat 

ÁPRILIS
Gó tanfolyam, négy alkalommal

A részvétel ingyenes!

A gó története nagyjából 4000 évre nyúlik 
vissza. A legelfogadottabb elmélet szerint 
eleinte jóslásra használták, majd szép 
lassan játékká fejlődött. Ennek a 
hagyományosan kínai játéknak a 
szabályait ismerhetik meg az érdeklődők, 
illetve a tanfolyam során kipróbálhatják 
magátmagát a játékot is. Megéri ügyesnek lenni, 
mert a játszma nyerteseinek kis ajándékkal 
kedveskedünk!

A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.04.
Budapesti Állatkert
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.

2015.04.28
Kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem

A kínai harcművészet akkor és most 

Föld napja az Állatkertben

Ezerarcú Kínai előadássorozat 

ÁPRILIS
Föld napja az Állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert idén is 
megrendezi a Föld Napja tiszteletére az 
immár hagyományosnak tekinthető, évről 
évre közel ötvenezer látogatót vonzó Föld 
Fesztivál rendezvénysorozatát. A Föld 
Fesztivál program keretében az ELTE 
Konfuciusz Intézet is képviselteti magát és 
érdekes,érdekes, színes, kínai kultúrát bemutató 
programokkal készülünk a látogatók 
számára. 

A részletekről a www.konfuciuszintezet.hu oldalon, 
valamint a www.facebook.com/konfuciuszintezet 

oldalon tájékozódhatnak!

  
A részvétel ingyenes!
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.04.30, 2015.05.07, 14, 21
csütörtök, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
Gólyavár mögötti füves terület

2015.05.
Budapest, Városliget

Taiji tanfolyam, négy alkalommal

Gyereknap a Városligetben

MÁJUS
Taiji tanfolyam, négy alkalommal

Akik szívesen megismerkednének ezzel a 
hagyományosan kínai, testre és lélekre 
egyaránt nyugtató hatással bíró 
mozgásformával, négyalkalmas tréning 
keretében, korra való tekintet nélkül 
sajátíthatják el e népszerű harcművészeti 
ág alapjait, képzett oktató útmutatásai 
nyomán. nyomán. 

A részvétel ingyenes!
Kérjük, kényelmes öltözetben érkezzenek!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu

A Gyermekmentő Szolgálat által szervezett 
igen népszerű programra, immár 
hagyományos módon az ELTE Konfuciusz 
Intézet is ellátogat. Tanáraink segítségével 
elsajátíthatják a kínai csomózási 
technikákat, kínai kalligráfiákat, rajzokat és 
papírkivágásokat készíthetnek. 
GyakorolhatjákGyakorolhatják a helyes 
pálcikahasználatot, tradicionális kínai 
ruhadarabokat próbálhatnak, valamint  
kínai harci maszkokat is festethetnek az 
arcukra!

A részletekről a www.konfuciuszintezet.hu oldalon, 
valamint a www.facebook.com/konfuciuszintezet 

oldalon tájékozódhatnak!
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.05.
Írásbeli vizsga helyszíne: ELTE Konfuciusz Intézet
Szóbeli nyelvvizsga helyszíne: ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ 
1085 Budapest, Rigó u. 16.

2015.05.20, szerda, 17:00
ELTE, XO Bistro konyhája
1088 Budapest, Rákóczi út 5. 

HSK nyelvvizsga

Főzőtanfolyam

MÁJUS

A HSK (Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai 
Népköztársaság hivatalos kínai nyelvi 
vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvűek 
számára dolgoztak ki és tartanak meg 
Kínában és a világ számos országában. 
2007-től a vizsgát az ELTE Konfuciusz Intézet 
szervezi és bonyolítja le.  

A vizsga részleteiről, a jelentkezésA vizsga részleteiről, a jelentkezés
és a befizetés menetéről a 

www.konfuciuszintezet.hu oldalon az oktatás/HSK 
kínai nyelvvizsga  fül alatt tájékozódhatnak!

A HSK nyelvvizsgák felépítéséről és 
követelményeiről további információt a 
www.chinesetesting.cn oldalon találnak.

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát 
kívánunk!

A kínai konyha Magyarországon egyik 
legkedveltebb étele a szezámmagos 
csirke. A tanfolyam során ezt a 
bundázott húsételt tanuljuk meg 
elkészíteni, valamint, hogy a köret se 
maradjon ki, a tradicionális tojásos rizs is 
terítékre kerül. Az ételek elkészítése után, 
közösen fogyasztjuk el a fogásokat.közösen fogyasztjuk el a fogásokat.

Részvételi díj 1000 Ft, melyet az ELTE 
Konfuciusz Intézet titkárságán tudnak 

befizetni. 
Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.05.26, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem 

A kínai csomózás hagyománya

2015.05.29, 2015.06.05, 12, 19
péntek, 17:00-18:00
Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem 

Ezerarcú Kína előadássorozat 

Haladó Csomózó tanfolyam, négy alkalommal

MÁJUS
Ezerarcú Kína előadássorozat 

JÚNIUS
Haladó Csomózó tanfolyam, négy alkalommal

A részvétel ingyenes!

A csomózás a legnépszerűbb kínai 
kézműves foglalkozások egyike. A 
tanfolyam során az érdeklődők 
megtanulhatják az ősi népművészeti forma 
bonyolultabb formáit, illetve az utolsó órán 
egy apró ajándékot is elkészíthetnek. A 
tanfolyamot ajánljuk mindenkinek, aki 
szeretszeret kézügyessége használatával 
kikapcsolódni és szívesen ajándékozná 
meg szeretteit az elkészült csomókkal. 

A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu



www.facebook.com/konfuciuszintezetw w w .konfuciuszintezet.hu

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.06.
Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum
1062 Budapest, Andrássy út 103.

2015.06.04, 11, 18, 25
csütörtök, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
Gólyavár mögötti füves terület

Múzeumok éjszakája

Kungfu tanfolyam, négy alkalommal

JÚNIUS

A több mint húszezer tárgyat őrző Hopp 
Múzeum legnagyobb gyűjteményét a kínai 
és japán kultúrát megismertető tárgyak 
teszik ki. A Múzeumok éjszakája elnevezésű 
rendezvény alkalmából, a múzeummal 
együttműködve szeretnénk közelebb hozni 
Önöket a kínai kultúra és történelem 
megismeréséhez.  megismeréséhez.  

A részletekről a www.konfuciuszintezet.hu oldalon, 
valamint a www.facebook.com/konfuciuszintezet 

oldalon tájékozódhatnak!

t

A kungfu szó jelentése „emberi érdem”, 
vagyis kemény munka és tanulással 
töltött idő árán megszerzett tudást, 
jártasságot jelent. A nyugati kultúrákban 
az 1960-as években jelent meg, 
elsősorban a hongkongi harcművészeti 
filmek és Bruce Lee tették népszerűvé. 
NégyalkalmasNégyalkalmas tanfolyamunk során 
elsajátíthatják az alapmozdulatokat és 
közelebb kerülhetnek e közkedvelt 
harcművészeti forma mögött rejlő 
gondolkodásmódhoz.

A részvétel ingyenes!
Kérjük, kényelmes öltözetben érkezzenek!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2015.06.30, kedd, 17:00-18:00
ELTE Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem 

kínai teázási szokások eredete és 
fontossága az 
egészségmegőrzésben

2015.07.02
csütörtök, 17:00-18:00
Konfuciusz Intézet
1. emelet, 1-es tanterem 

Ezerarcú Kína előadássorozat 

Kínai teadélután

JÚNIUS
Ezerarcú Kína előadássorozat 

JÚLIUS

A részvétel ingyenes!

A teafogyasztásnak Kínában évszázadokra 
visszanyúló hagyománya van. A kínai 
teaszertartás alkalmával nem csupán 
megisszák a teát, minden egyes kortynak 
megadják a tiszteletet. A teázást körülöleli 
a nyugalom és a belső béke. 
Teadélutánunk alkalmával bemutatjuk a 
leghíresebbleghíresebb kínai teafajtákat, 
megismerhetik a teafogyasztás szokásait és 
megkóstolhatják a leghíresebb fekete, zöld 
és oolong teákat. 

A részvétel ingyenes!

Regisztráció: www.konfuciuszintezet.hu
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Kínai nyelvoktatás

Ingyenes tanulási lehetőség

Az ELTE Konfuciusz Intézet egyik legfontosabb feladata, hogy minél több 
ember számára lehetőséget nyújtson a kínai nyelv megismerésére és 
minél magasabb színvonalon való elsajátítására. Erre az érdeklődőknek 
már nemcsak az ELTE Konfuciusz Intézetben zajló nyelvtanfolyamok 
keretén belül nyújtunk lehetőséget, hanem évről-évre egyre több 
felsőoktatási intézményben, illetve középiskolában is, második, illetve 
harmadik idegen nyelvként. A diákok érettségi vizsga keretein belül is 
tanúbizonyságot tehetnek tudásukról.tanúbizonyságot tehetnek tudásukról.
Mint minden évben, idén is törekedni fogunk rá, hogy diákjaink számára 
még színvonalasabb nyelvi képzést tudjunk nyújtani és minél többen 
szerepelhessenek sikerrel a nyelvi versenyeken, illetve a HSK nyelvvizsgán 
és minél többen pályázhassanak ösztöndíjra, hogy még jobban 
elmélyíthessék kínai nyelvtudásukat.
A 2013 novemberében létrejött ELTE Konfuciusz Intézet Közép- és Kelet 
Európai Regionális Tanárképző Központ létrejötte ebben nagy 
segítségünkre van, ugyanis a Központ a régió tanáraink továbbképzését 
valósítja meg. Az eddig megtartott két képzésünk rendkívül nagy sikert 
aratott, és segítséget nyújtott a résztvevő tanároknak, hogy jobban 
tudjanak alkalmazkodni a diákok elvárásaihoz és hatékonyabbá tudják 
tenni oktatási módszereiket.

Minden hónapban indítjuk ingyenes Ismerkedő 
nyelvtanfolyamainkat, amelynek keretében a résztvevők 
díjmentesen ismerkedhetnek meg a kínai nyelv 
alapjaival. Azok számára, akik a két hetes intenzív kurzus 
után kedvet éreznek, hogy jobban elmerüljenek a kínai 
nyelv elsajátításában, a Modul 1-es tanfolyamunkra 50%, 
illetve a Modul 2-es tanfolyamunkra 20%-os 
tandíjkedvezménnyel tudnak beiratozni.tandíjkedvezménnyel tudnak beiratozni.

Reméljük, hogy minden tanulni vágyó talál nyelvi 
szintjének és időbeosztásának megfelelő tanfolyamot.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az ELTE 
Konfuciusz Intézetben és oktatási központjaiban 
egyaránt!

Nyelvtanfolyamainkról, a regisztráció és a beiratkozás 
menetéről, a nyelvvizsgákról, nyelvvizsga előkészítő 
tanfolyamokról, oktatási központjainkról, középiskolai és 
egyetemi képzésről, valamint az ösztöndíjakról bővebb 
információt a www.konfuciuszintezet.hu oktatás fül alatt 
találnak.
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Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Nyíregyháza

Tokaj

Szolnok

Pécs

Miskolc

Veszprém

Oktatási központjaink

T.C.S Stúdió Kft.

Révai Miklós Gimnázium

Zrínyi Ilona Gimnázium

Kazinczy Ferenc Gimnázium

Sipkay Barna Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Czuczor GergelyBencés Gimnázium

Széchenyi István Egyetem

Tokaji Ferenc Gimnázium

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Leőwey Klára Gimnázium
Mecsekaljai Általános Iskola
Pécsi Tudományegyetem

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium

Pannon Egyetem

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Madách Imre Gimnázium

Budapesti Corvinus Egyetem

Lauder Javne Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Britannica International School
Károli Gáspár Református Egyetem

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Dobó István Gimnázium

Eszterházy Károly Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kínai Szak

Győr

Veszprém

Pécs

Budapest

Szolnok

Debrecen

Tokaj

Nyíregyháza

Miskolc

Eger
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Írásbeli Követelmény Szóbeli Tanfolyamok
Közös Európai 

Nyelvi 
Referenciakeret

HSK Nyelvvizsga Fokozatok

HSK1

HSK2

HSK3

HSK4

HSK5

HSK6

-  egyszerű kínai karakterek felismerése és  
 alkalmazása 
-  kommunikáció egyszerű mondatokkal

-  a kínai nyelv egyszerű és direkt módon  
 történő alkalmazása  
-  kommunikációs jártasság mindennapi   
 helyzetekben

-  a kínai nyelv alkalmazása magánéletük,    
 tanulmányaik és munkájuknak megfelelően  
-  középhaladó kommunikációs feladatok    
 teljesítése

-  önálló idegen nyelvi kommunikációhoz    
 szükséges nyelvismeret  
-  folyamatos, változatos és természetes     
 kommunikáció akár anyanyelvi partnerrel is

-  a kínai nyelv teljes eszköztárának biztonságos  
 használata szóban és írásban  
-  változatos és hosszú szövegek megértése,   
 rejtett jelentéstartalmak megértése

-  irodalmi köznyelv és nem standard      
 nyelvváltozatok felismerése és használata

150 írásjegy

Alapfok

A1
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4

Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
Modul 9

Modul 10
Modul 11
Modul 12
Modul 13
Modul 14
Modul 15

Modul 16
Modul 17
Modul 18

Modul 19
Modul 20

A2

B1

B2

C1

C2

Középfok

Felsőfok

300 írásjegy

600 írásjegy

1200 írásjegy

2500 írásjegy

5000 írásjegy



ELTE Konfuciusz Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

www.konfuciuszintezet.hu
www.facebook.com/konfuciuszintezet


