
Kedves Hallgatótársaim, 

Tisztelt Miniszter Úr, 

Tisztelt Rektor Asszony, Rektor Urak, 

Tisztelt Kancellár Asszony, Kancellár Úr, 

Tisztelt Rektorhelyettes Asszony, Rektorhelyettes Urak, 

Tisztelt Dékán Urak, 

Tisztelt Dékánhelyettes Asszony, 

Tisztelt Szenátus, 

Kedves Megjelent Vendégeink, 

 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának nevében nagy 

tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Titeket Egyetemünk 382. tanévének 

megnyitása alkalmából összehívott szenátusi ülésén. Először is megragadva az 

alkalmat, a Hallgatói Önkormányzat nevében sok szeretettel gratulálok kitüntetett 

oktatóinknak, dolgozóinknak és hallgatótársainknak. 

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm köreinkben az ELTE-n tanulmányaikat 

most kezdő hallgatótársaimat. Hihetetlenül nagy büszkeséggel tölt el, hogy 

köszönthetlek titeket ezen jeles esemény alkalmából, és tolmácsolhatom nektek 

közel 28.000 hallgatótársunk jókívánságait. A jókívánság bizony elkél ilyenkor, 

amikor az ember életének egyik legnagyobb lépését teszi meg, elkezdi egyetemi 

tanulmányait.  

Ha egyesével megkérdeztem volna mind a 28.000 hallgatótársunkat, valószínűleg 

28.000 féle tanácsot, bátorító szót és hasznos tippet kaptam volna válaszul. Hiszem, 

hogy ezek nagy részét ti már meg is kaptátok otthonról, a szüleitektől, barátaitoktól, 

leendő szaktársaiktól vagy a felsőbbévesektől, így nagy újdonságot nem fognak 



jelenteni az én személyes jókívánságaim sem: Legyetek kíváncsiak! Legyetek 

büszkék! 

Legyetek büszkék arra, hogy az ország egyik, ha nem a legjobb felsőoktatási 

intézményének lehettek polgárai! 

Legyetek büszkék arra, hogy azon kiválasztottak egyikei vagytok, akik nap mint nap 

találkozhatnak a különböző szakterületek legnagyobb szaktekintélyeivel! 

Legyetek büszkék arra, hogy a beiratkozásotok napjától tagjai lehettek az ország 

legszínesebb hallgatói közösségének! 

Egy olyan közösségnek, ahol szót ért egymással a történész és az asztrofizikus, a 

szociális munkás és az informatikus, a jogász és a sportszervező. Azt azonban túlzás 

lenne állítanom, hogy ugyanarra gondolnak, amikor maguk előtt látják ezt a 

rövidítést: ELTE.  

De ennek az intézménynek és ennek a közösségnek pontosan ez a szépsége és 

varázsa. EZ adja a mindennapok pulzálását, és EZ rejti magában a folyamatos 

tanulás és fejlődés lehetőségét. Ez az egyetemünk egyik legnagyobb értéke: a 

sokszínűség. Az ember az ősidők óta kitartóan és fáradhatatlanul szomjazik a 

körülötte lévő világ lehető legpontosabb és legalaposabb megismerésére. Hajtja 

előre valami megmagyarázhatatlan és ösztönös erő, ami nem hagyja nyugodni. Így 

hát megnézi azt alulról, fölülről, jobbról, balról, közelről, távolról vagy éppen fejjel 

lefelé. 

Kedves Hallgatótársaim, 



hadd áruljak el nektek egy nagy titkot. Kezdjétek tanulmányaitokat bármelyik alap- 

vagy osztatlan képzésben, sajátítsátok el a fortélyokat bármilyen mesterképzésben 

vagy legyetek szakértő kutatói bármilyen témának a doktori képzésben, nem a 

szakmátokról vagy választott hivatásotokról fogtok a legtöbbet tudni, amikor az 

Egyetem kapuit becsukjátok magatok mögött.  

Az egyetemi tanulmányaitok alatt elképesztő mennyiségű és pótolhatatlan tudást 

szereztek saját magatokról. A semmihez nem hasonlítható sokszínű közösség 

révén napról napra tapasztaljátok, hogy a dolgokat időnként alulról, fölülről, jobbról, 

balról, közelről, távolról vagy éppen fejjel lefelé kell nézni.  

Az eleinte külsőnek tűnő kényszer természetes kíváncsisággá alakul, és 

észrevétlenül a személyiségetek része lesz. Illetve már az is, hiszen az ember 

természeténél fogva kíváncsi, ezt pedig az itt eltöltendő évek alatt, ebben a sokszínű 

univerzumban magatok is fel fogjátok ismerni. 

A Hallgatói Önkormányzatban mi azért dolgozunk az év szinte 365 napján, hogy 

nektek, hallgatótársainknak, akiktől a bizalmat kapjuk, minden lehetőséget 

megadjunk arra, hogy a tanulmányaitokban, és azon kívül is megismerjetek 

mindent, amit az egyetemi élet sokszínűsége rejt. Az ELTE-n napi szinten közel 

félezer hallgatótársunk végez valamilyen közéleti tevékenységet, vállal önkéntesen 

feladatot a közössége érdekében, melyhez tartozik.  

Lehet ez a közösség egy pár főből álló szakirány, egy kurzus vagy kutatómunka 

keretében összejött csoport, egy szakhoz vagy intézethez tartozó évfolyam, vagy az 

ugyanarra a Karra és Egyetemre járó hallgatótársak. Közösséghez tartozni jó dolog, 



egy közösséget képviselni pedig nem csak jó, sőt felemelő, de hihetetlenül 

felelősségteljes dolog is. Amikor egy közösség felruház a bizalmával, az ember ezt 

az első pillanatban felismeri. És nem kell ehhez a HÖK elnökének lenni.  

Kedves Elsőéves Hallgatótársaim, 

az intézmény hallgatói által választott érdekképviselet vezetőjeként hihetetlen 

büszkeséggel tölt el az, hogy én szólhattam ma hozzátok, és köszönthettelek titeket 

az egyetemi élet kapujában. Büszke vagyok arra, hogy ti is csatlakoztatok egy olyan 

közösséghez, melynek tagjai között vannak a múlt, a jelen és a jövő nagy kutatói, a 

közélet formálói és olimpikonjai. 

Legyetek büszkék, legyetek kíváncsiak! 

Tisztelt Egyetemvezetés, 

Kedves Megjelent vendégeink, 

Hallgatótársaim, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának nevében sikeres, 

eredményekben és örömteli pillanatokban gazdag tanévet kívánok, és köszönöm 

szépen, hogy meghallgattak! 

Budapest, 2016. szeptember 9. 

 


