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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

 

Köszöntöm Dr. Vitályos Esztert, Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszter-

helyettesét, Dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát, A Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a 

Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkárt, Dr. Hankó Balázst, felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkárt, Szilas Andrea Cecíliát, Magyarország korábbi pekingi 

nagykövetét és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának Nemzetközi 

igazgatóját, Liu Bo-t, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének Miniszter-

tanácsosát, Chen Kun-t, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének oktatási 

tanácsosát, Prof. Dr. Hamar Imrét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettesét, az 

ELTE Konfuciusz Intézet igazgatóját, a résztvevő egyetemek rektorait, dékánjait és minden 

kedves résztvevőt, akik ma tiszteletüket tették, hogy együtt ünnepeljük az ELTE Konfuciusz 

Intézetet, amely elismerésre méltó és gazdag másfél évtizedet tudhat maga mögött.  

Ha végigtekintünk az elmúlt időszak eseményein és eredményein, akkor egy virágzó, 

szerteágazó tevékenységi körű kulturális és oktatási intézmény képe rajzolódik ki előttünk. 

Elismerésre méltó az itt folyó tudományos tevékenységek széles köre, a konferenciák és a 

továbbképzések szervezése, az előadások tartása, a szakfolyóiratok és tanulmánykötetek 

megjelentetése.  

 

Az ELTE Konfuciusz Intézete az elmúlt évek során kiemelkedő szerepet játszott 

egyetemünk nemzetköziesítésében, amely a regionális és a globális kapcsolatok terén is 

megfigyelhető. A Kínával való kulturális és oktatási együttműködés mellett, az Intézet több 

tekintetben a kelet-közép-európai térség középpontjává is vált, gondoljunk csak a Közép-

európai Tanárképző Központ 2013-as vagy „Egy Övezet Egy Út” Kutatóközpont 2016-os 

létrehozására.  

Emellett az Intézet nagymértékben hozzájárult a kínai–magyar partnerségi kapcsolatok 

fejlődéséhez, amely a kultúrdiplomácia legmagasabb, kormányzati szintjére is érvényes, elég 

csak az új Kínai–magyar szótár 2017-es parlementi átadását említenünk. 

Ugyanez mondható el az egyetemi együttműködés területén is, hiszen az Intézet több 

kínai felsőoktatási intézménnyel áll szoros kapcsolatban. Közülük is kiemelkedik a Pekingi 

Idegen Nyelvi Egyetem, amely idén ünnepli 80. jubileumát, és amellyel az ELTE immár több 

mint 30 éve folytat gyümölcsöző együttműködést. Ennek egyik legfőbb eredménye a Pekingi 

Idegen Nyelvi Egyetem ELTE-központjának 2015-ös létrehozása, amelynek célja egyetemünk 

kínai láthatóságának, reprezentációjának növelése, a két felsőoktatási intézmény közötti 

oktatási és tudományos együttműködések további fejlesztése és kiépítése. 

Végül, de nem utolsósorban az Intézet jelentős kultúraközvetítő munkát végez a magyar 

civil társadalom körében is, mindazok számára megismerhetővé, elérhetővé téve ezt az 

egzotikus kultúrát, akik érdeklődnek különleges értékei iránt.  

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Intézet igazgatótanácsának elnökeként 

személyesen is bekapcsolódhatok ebbe a munkába. Köszönöm Yang Dan úrnak, a Pekingi 
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Idegen Nyelvi Egyetem jelenlegi rektorának és volt rektorainak a támogatását, illetve az összes 

kínai és magyar partnerintézmény együttműködését.  

Gratulálok az eddig elért eredményekhez, köszönöm az Intézet magyar és kínai 

vezetőinek, tanárainak és dolgozóinak az elmúlt évek alatt mutatott nagyszerű munkáját. Ma 

ünnepeljük együtt az ELTE Konfuciusz Intézetének sikerekben és tapasztalatokban gazdag 

éveit, kívánom, hogy érezzék magukat kellemesen ezen a rendkívül örömteli összejövetelen és 

egyúttal sok sikert kívánok az Intézet további működéshez!  

 

 


