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A Konfuciusz Intézetek (KI, 孔子学院 Kongzi Xueyuan) hálózatát a Kínai Népköztársaság hozza létre 
a befogadó országokkal közösen. A non-profit intézmények közvetlen célja a kínai nyelv és kultúra 
népszerűsítése és terjesztése a világban, a kínai nyelvoktatás támogatása, a kulturális kapcsolatok 
fejlesztése. Hosszú távon az intézetek létrehozása és támogatása az egyik eleme azon kínai 
politikának, melynek célja Kína integrálása a világba, Kína és a külvilág kapcsolatainak fejlesztése, az 
5000 éves kínai kultúra globális megismertetése, egy Kínát szerető és ismerő réteg kialakítása, s 
ezáltal a Kínát és a világot összefűző kulturális és gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése. 
Ennek keretében 2006 decemberében a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem együttműködésével az Egyetem szervezeti egységeként megalakult a 
magyarországi ELTE Konfuciusz Intézet. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az ELTE Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. kötet: Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: ELTE SzMSz) 34.§ (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Konfuciusz Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A Konfuciusz Intézet leírása 

1. § 
(1) A Konfuciusz Intézetek központja Pekingben működik, felettes szerve a kínai oktatási 

minisztérium alá tartozó Országos Kínai Nyelvoktatási Tanács (Guojia Duiwai Hanyu Jiaoxue 
Lingdao Xiaozu 国家对外汉语教学领导小组, elterjedt rövidítéssel: Hanban).  

(2) A Konfuciusz Intézet szakmai felügyeletét az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar látja el. 

(3) A Konfuciusz Intézet szervezeti besorolása: az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának 
közvetlen irányítása alatt működő önálló gazdálkodási egység és önálló oktatási szervezeti 
egység. 

(4) A Konfuciusz Intézet működésének pénzügyi forrásai: együttműködési megállapodás keretében 
a kínai fél által nyújtott projekt alapú finanszírozás és saját bevétel. 

(5) A Konfuciusz Intézet székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. 
(6) A Konfuciusz Intézet célja: nyelvtanfolyamok, kulturális és tudományos programok 

szervezésével, könyvek, tananyagok kiadásával, tanácsadással a kínai nyelv és kultúra 
népszerűsítése, a magyar-kínai kapcsolatok fejlődésének elősegítése. 

 
A Konfuciusz Intézet feladata 

2. § 
A Konfuciusz Intézet feladatai: 

a) kínai nyelv oktatása az ELTE diákjai számára; 
b) más felsőoktatási intézményekben kihelyezett kurzusok tartása; 
c) kínai nyelv oktatása különböző területeken és személyeknek; 
d) kínai nyelvtanfolyamok alap-, közép- és felsőfokon, illetve speciális nyelvi képzések (pl. 

üzleti, gazdasági nyelv) megszervezése, lebonyolítása, és a kínai, mint idegen nyelv oktatási 
képességének vizsgáztatása; 

e) magyar nyelv oktatása kínaiak részére; 
f) továbbképzés általános és középiskolai tanárok számára, a közoktatási tananyagokban 

sajnálatosan háttérbe szoruló Kelet-Ázsiával kapcsolatos ismeretek bővítése;  
g) tananyagfejlesztés középiskolák és felsőoktatási intézmények számára, kínai nyelvi 

tananyagok kidolgozása és kiadása; 
h) a modern Kína-kutatás támogatása, információs bázis megteremtése és fenntartása; 
i) egyetemi szintű rendezvények és kínai témájú versenyek támogatása; 
j) kínai témájú kulturális rendezvények (kiállítások, hangversenyek, filmvetítések) 

megszervezése, lebonyolítása; 
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k) nyilvános előadássorozatok a hagyományos és modern kínai kultúra, a mai gazdaság, 
politika, társadalom különböző területeiről; 

l) kínai filmek és TV műsorok vetítése; 
m) tanácsadás ösztöndíjügyekben, utazással, gazdasági, kulturális együttműködési 

lehetőségekkel kapcsolatban, ösztöndíj-lehetőségek felkutatása. 
 

Konfuciusz Intézet szervezeti rendje 

3. § 
(1) A Konfuciusz Intézet igazgatóját az ELTE rektora nevezi ki: feladata a szervezeti egység 

szakmai-tudományos működésének irányítása, fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, 
kapcsolattartás egyetemi és külső (államigazgatási, szakhatósági, média) szervekkel, pénzügyi 
tervezés és ellenőrzés, egyetemi és főhatósági jelentéskötelezettségek teljesítése, munka-, 
balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. 

(2) Az igazgató munkáltatói jogokat gyakorol az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett 
az ELTE SzMSz-ben foglaltak szerint. 

(3) A Konfuciusz Intézetet az évenként összehívott Igazgatótanács ellenőrzi. Az Igazgatótanács hét 
tagú, elnöke az ELTE rektora. Az igazgatótanácsba a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem, illetve 
az ELTE három-három tagot delegál. 

(4) Az Intézetben nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott feladata:  
a) a könyvtár tárgyi- és archivális gyűjteményének kezelése,  
b) a Konfuciusz Intézet igazgatója által megszabott adminisztrációs teendők ellátása (postázás, 

kézbesítés stb.), 
c) leltárfelelősi feladatok ellátása, 
d) a felsorolásban nem részletezett, alkalmi ügyintézői feladatok. 

(5) A Hanban kínai oktatókat biztosít, számukra az utazási költséget és a fizetést folyósítja. 
 

A Konfuciusz Intézet gazdálkodása 

4. § 
(1) A Konfuciusz Intézet mint önállóan gazdálkodó szervezeti egység vonatkozásában az aláírási, 

kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az igazgató gyakorolja az ELTE SzMSz-ben I. 
kötete, a Szervezeti és Működési Rend, és annak 5. sz. melléklete, a Gazdálkodási Szabályzat 
rendelkezései szerint. 

(2) Az ellenjegyzési jogkört gyakorló munkatársat a gazdasági főigazgató egyetértésével az 
igazgató jelöli ki. 

 
A Konfuciusz Intézet működési szabályai 

5. § 
(1) A Konfuciusz Intézet oktatói a szakma specifikuma szerint a nap bármely szakában az 

Intézetben tartózkodhatnak. 
(2) A Hanban által az Intézet részére adományozott 3000 kötetnyi könyv, audió-vizuális és 

multimédiás anyag, mint könyvtári állomány az Intézet által meghatározott időben bárki 
részére helyben elérhető. 

 
Záró rendelkezések 

6. §       
A jelen szabályzat 2007. október 02. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2007. október 1. 

Dr. Hudecz Ferenc 
     rektor 


