
A magyart, mint idegen nyelvet oktató hazai intézmények közül a Debreceni 
Nyári Egyetem tekint vissza a legnagyobb hagyományokra: 1927 óta működik, és 
ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Évente 30-40 
ország több mint 1000 diákját tanítja itt közel 50 elismert nyelvtanárunk, akik 
jelentős tapasztalattal rendelkeznek a külföldiek magyar nyelvi oktatása terén. 
A Debreceni Nyári Egyetem a magyar, mint idegen nyelv oktatása mellett a magyar 
kultúra különböző elemeinek bemutatásával és megismertetésével is foglalkozik. 
A kurzusainkba beillesztett kulturális programok nagyban hozzájárulnak elsődleges 
feladatunk, a magyar nyelv tanításának sikeréhez. Magyar nyelvi tanfolyamainkon 
az oktatás a teljesen kezdőtől a felsőfokú és anyanyelvi szintekig folyik, az alsóbb 
szinteken közvetítő nyelvek segítségével. 2002 óta működő budapesti irodánk a 
fővárosban, illetve annak környékén élő, dolgozó vagy tanuló külföldiek számára 
ajánl az ő igényeikre szabott nyelvtanulási lehetőséget.

Unique among Hungary’s similar language institutions, Debrecen Summer 
School draws upon a great and long-standing tradition. Established in 1927, it has 
grown to become the biggest Hungarian summer school. Each year more than 
1,000 students from 30-40 countries are taught by a team of about 50 experienced 
instructors who specialize in teaching Hungarian to foreigners. Apart from focusing 
on teaching Hungarian as a foreign language, DSS is also intent on presenting and 
disseminating various aspects of Hungarian culture. The cultural programs offered 
at Debrecen Summer School greatly contribute to the success of the primary task, 
teaching Hungarian. Our language courses cover all levels of language teaching, 
from beginners to advanced or even heritage. English or German languages for 
classroom instruction will be used when necessary in lower level courses. Since 
2002, our Budapest branch has been offering courses tailored to the needs of 
foreigners living, working, and studying in Budapest or its municipal area.

Unter den inländischen Instituten, die Ungarisch als Fremdsprache unterrichten, 
verfügt die Sommeruniversität Debrecen über die längste Tradition: Sie besteht seit 
1927 und ist auch heute noch die größte Institution mit diesem Profil. Jahr für Jahr 
werden mehr als 1000 Lernende aus durchschnittlich 30-40 verschiedenen Ländern 
von rund 50 qualifizierten Sprachlehrern unterrichtet, die über weitreichende 
Erfahrungen auf dem Gebiet Ungarisch als Fremdsprache verfügen. Neben dem 
Sprachunterricht hat sich die Sommeruniversität Debrecen als selbstständige 
Institution der Universität Debrecen zur Aufgabe gemacht, die Lernenden mit den 
verschiedenen Aspekten der ungarischen Kultur vertraut zu machen. Dabei tragen 
die in unsere Sprachkurse integrierten kulturellen Aktivitäten erheblich dazu 
bei, unser Hauptziel zu erreichen, nämlich die ungarische Sprache erfolgreich zu 
vermitteln. Unsere Kurse sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene 
geeignet und stehen allen Interessenten offen (in den Anfängerkursen arbeiten wir mit 
Vermittlungssprachen). Dank unseres im Jahr 2002 eröffneten Standorts in Budapest, 
können wir außerdem allen Interessierten, die in Budapest und Umgebung leben, 
arbeiten oder studieren, direkt vor Ort genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Sprachkurse anbieten.
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hungarian language 
courses

classes date level

two-week courses 60

18–29 January 2016
15–26 February 2016
7–18 March 2016
11–22 April 2016
23 May–3 June 2016
17–28 October 2016
14–125 November 2016

beginner to 
proficiency

one-week spring courses 30 1 February–3 June 2016 beginner to 
proficiency

spring semester course 40 22 February–15 May 2016 beginner to 
proficiency

hungarian language and 
culture summer course 120 17 July–13 August 2016 beginner to 

proficiency

hungarian language and 
culture summer course 60 17–30 July 2016 beginner to 

proficiency

hungarian language and 
culture summer course 60 31 July–13 August 2016 beginner to 

proficiency

one-week autumn courses 30 19 September– 
9 December 2016

beginner to 
proficiency

autumn semester course 40 26 September– 
15 December 2016

beginner to 
proficiency

intensive foundation 
hungarian language course 600 26 September 2016– 

2 June 2017 beginner

private course
dates and number of 
class units by individual 
agreement 

beginner to 
proficiency

private course for 
translator 30, 60 languages and dates of class 

units proficiency

LEVELS:  
beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced, 
proficiency (native Hungarian)

magyar nyelvi kurzusok óra dátum szint

kéthetes kurzusok 60

2016. január 18–29.
2016. február 15–26.
2016. március 7–18.
2016. április 11–22.
2016. május 23–június 3.
2016. október 17–28.
2016. november 14–25.

kezdőtől 
felsőfokú szintig

tavaszi egyhetes kurzusok 30 2016. február 1–június 3. kezdőtől 
felsőfokú szintig

tavaszi szemeszterkurzus 40 2016. február 22–május 15. kezdőtől 
felsőfokú szintig

nyári magyar nyelv- és 
kultúrakurzus 120 2016. július 17– 

augusztus 13.
kezdőtől 
anyanyelvi szintig

nyári magyar nyelv- és 
kultúrakurzus 60 2016. július 17–30.

kezdőtől 
anyanyelvi szintig

nyári magyar nyelv- és 
kultúrakurzus 60 2016. július 31–augusztus 

13.
kezdőtől 
anyanyelvi szintig

őszi egyhetes kurzusok 30 2016. szeptember 19– 
december 9.

kezdőtől 
felsőfokú szintig

őszi szemeszterkurzus 40 2016. szeptember 26– 
december 15.

kezdőtől 
felsőfokú szintig

intenzív magyar nyelvi 
előkészítő kurzus 600 2016. szeptember 26– 

2017. június 2. kezdő

magánkurzus időpont és óraszám 
egyeztetés szerint

kezdőtől felsőfokú 
szintig

magánkurzus fordítóknak 30, 60 nyelvek és időpont egyeztetés 
szerint felsőfokú szint

NYELVI SZINTEK:  
kezdő, álkezdő, középhaladó, emelt-középhaladó, haladó, felsőfokú, anyanyelvi szint

ungarischkurse std. datum niveau

zweiwöchige kurse 60

18–29. Januar 2016
15–26. Februar 2016
7–18. März 2016
11–22. April 2016
23. Mai–3. Juni 2016
17–28. Oktober 2016
14–25. November 2016

Anfänger bis 
Oberstufe

einwöchige kurse im 
frühling 30 1. Februar–3. Juni 2016 Anfänger bis 

Oberstufe

semesterkurs im frühjahr 40 22. Februar–15. Mai 2016 Anfänger bis 
Oberstufe

sommerkurs ungarische 
sprache und kultur 120 17. Juli–13. August 2016 Anfänger bis 

Muttersprachler

sommerkurs ungarische 
sprache und kultur 60 17–30. Juli 2016 Anfänger bis 

Muttersprachler

sommerkurs ungarische 
sprache und kultur 60 31. Juli–13. August 2016 Anfänger bis 

Muttersprachler

einwöchige kurse im herbst 30 19. September– 
9. Dezember 2016

Anfänger bis 
Oberstufe

semesterkurs im herbst 40 26. September– 
15. Dezember 2016

Anfänger bis 
Oberstufe

intensiver sprachgrundkurs 
ungarisch 600 26. September 2016– 

2. Juni 2017 Anfänger

privatunterricht Termin und Stundenzahl 
frei nach Vereinbarung

Anfänger bis 
Oberstufe

privatunterricht für 
übersetzer 30, 60 Sprache und Termin frei 

nach Vereinbarung Oberstufe

NIVEAUS:  
Anfänger, Neueinsteiger, Mittelstufe 1, Mittelstufe 2, Fortgeschrittene, Oberstufe,  
Muttersprachler
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