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EGYÜTT A HALLGATÓKÉRT 

Királyvölgyi Krisztián vagyok az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar harmadéves jogász 
hallgatója. 2012-ben nyertem felvételt a 
jogász szakra. Korábbi tanulmányaimat a 
Pitypang utcai Általános Iskolában, vala-
mint a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 
folytattam. 

 

2013 szeptemberi évfolyamképviselői választáson, másodévben beválasztottak 

karunk Hallgatói Önkormányzatának évfolyamképviselői közé. 2013-as évtől 

tagja lettem a Hallgatói Önkormányzatunk Oktatási Bizottságának, mint Tanszéki 

Képviselő. 2013 novemberében a Kommunikációs Bizottság tagjai közé kerültem 

be. 2014 februárjában megválasztottak a Hallgatói Önkormányzatunk 

Sportügyekért felelős alelnökének, amely tisztséget az október 4-i lemondásomig 

betöltöttem. E mellett a Magyar Lábtenisz Szövetség ügyintézőjeként tevékenyk-

edek. 2014 októberében harmadéven újraválasztottak, így ebben az évben is 

képviselhetem az évfolyamomat a HÖK-ben. 

 

TISZTELT HALLGATÓK! 

5-6 éves korom óta a sport az életem része. 6 évesen kezdtem el futballozni a Ferencvárisi TC-ban, amelynek 2004-ig voltam a tagja, 

ezután megfordultam még a III.ker TUE csapatában, a Tabánban és jelenleg a II.ker. UFC felnőtt csapatának vagyok a tagja. 

Kezdetben kiegészítő sportként kezdtem el mellette lábteniszezni, de 2008 óta épp ellenkezőleg, a futball egészíti ki a lábteniszt az 

életemben. 2008-ban sikerült előszőr bekerülnöm a magyar lábtenisz ifjúsági válogatottjába, amelynek 2010-től 2013-ig 

csapatkapitánya voltam. A legjobb eredményünk az Európa Bajnokságon elért 1. hely és a Világbajnokságon elért 2. hely. 

 

Azért pályázom meg ismét az ELTE ÁJK HÖK sportügyekért felelős alelnöki pozícióját, mert az elmúlt időszakban, mialatt a tisztéget én 

töltöttem be, látványos eredményeket értünk el és népszerű programokat tudtunk szervezni. Ezeket szeretném továbbfejleszteni, il-

letve az új programterveket, amelyeket a rövid idő alatt nem sikerült még megvalósítani, azokat az elkövetkezendő időszakban 

megszeretném szervezni. Az októberi lemondásom tőlem és posztomtól független okok miatt következett be, amellyel kapcsolatban 

semmilyen felelősséget nem érzek.  
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SÚLYPONTI CÉLOK 

SPORTJOGI ELŐADÁS 

A sportjogi konferencia ötlete már tavasszal felmerült bennem, de az idő rövidsége, illetve az időjárás adta lehetőség miatt inkább 

kültéri programokat szerveztem a hallgatóknak. Őszre terveztük be a bizottságommal, hogy megszervezünk egy nagyszabásu és 

meglehetősen aktuális Sportjogi előadást, amelynek címe „Klubkártya vs. Üres szektorok“. Az előadás szervezését sajnos az októberi 

lemondás kettévágta, így félbehagytuk a bizonytalan jövő miatt. Ennek ellenére megválasztásom esetén mindenképpen meg 

szeretném valósítani a programot. Az ügyben olyan kompetens személyeket szeretnénk meghívni, mint az MLSZ főtitára, egy elismert 

sportjogászt, megpróbáljuk Kubatov Gábort is és akár Kukorelli Tanár Úrat is elhívni, illetve egy szurkolói egyesület vezetőjét. Miután a 

felek előadták álláspontjukat, egy vitát is szeretnénk kibontakoztatni közöttük. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen előadás az „A“ épület 

egyik előadóját megtöltené hallgatókkal és ebben a vitás kérdésben talán közelebb kerülhetnek az álláspontok a felek között, 

mindemellett a hallgatóságnak is élményt nyújtana. 

MEFOB 

Esetleges megválasztásom után szeretném felkutatni minden egyes szakról és évfolyamról a sportoló ÁJK-s hallgatókat és őket 

bevonva növelném az ÁJK aktivitását a MEFOB sporteseményein. Idén minden eredményességi rekordot kitűzünk magunk elé és 

szeretném ha meg is tudnánk dönteni. Szeretnék a webes oldalainkon egy külön felületet létrehozni, ahol a MEFOB-os eseményeket 

közzéteszem, illetve az adott sportágot űző hallgatókat külön felkeresném, hogy képviselje az ÁJK-t a versenyen. Természetesen 

szeretnék egy „dicsőségfalat“ is, szintén egy webes felületen, ahol az elért eredményeket tartanánk számon. 

HALLGATÓI AKTIVITÁS 

 
Továbbra is fontos célnak tartom, hogy a hallgatókat minél közelebb hozzuk a sporthoz. Az elmúlt időszakban e téren nagy lépést 

tettünk előre, hiszen nőtt az ÁJK-s hallgatók száma az egyetem sportlétesítményeiben, illetve az egyetemek közötti sportversenyeken. 

Idén tavasszal már ült ÁJK diák a Dunai Regatta ELTE hajójában, ÁJK-s diákkal a csapatban 2. helyezést ért el az ELTE vízilabdacsapa-

ta az egyetemi bajnokságban, illetve ÁJK-s kenu bajnokaink is már vannak tavasz óta. Mindemellett nőt az ÁJK-sok száma a 

Sportösztöndíjasok között, nőtt az ÁJK-sok száma a BEAC edzésein. Ennek ellenére még több embert szeretnék bevonni az elkövet-

kezendő időszakban az ELTE sport vérkeringésébe! Ezért is hoztam létre és folyamatosan naprakészen tartom az ÁJK SPORT facebook 

oldalát, ahol minden információt egy helyen megtalálnak a hallgatók. Az EHÖK-kel összhangban segíteni kell az itt tanuló küldöldi 

diákok sportolását. Támogatom az EHÖK e fajta kezdeményezését, miszerint angol nyelven is elérhetővé kell tenni különböző 

sportesemények, sporolási lehetőségek hirdetését. 
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ÁJK SPORTNAP 

Épp úgy, mint idén május 1-én, 2015-ben is meg szeretném szervezni tavasszal az ÁJK SPORTnapot. Az első alkalmon olyan jól sikerült 

és annyi hallgatót mozgatott meg, hogy ebből hagyománt kell teremteni. Színes programkínálat, versenyek, fellépők mellett, épp úgy 

mint az első alkalommal egy-egy híres sportolót is szeretnénk elhívni. Nagyon örülök, hogy annak ellenére, hogy az ÁJK-nak nincs 

sportpályája, az Egyetem téren egy olyan rendezvényt sikerült megvalósítanunk, ahol 400-500 hallgató próbálta ki a sportlehetősége-

ket a nap folyamán. Természetesen továbbra is együttműködnék az ITALpult elnevezésű rendezvénnyel, illetve Keczán Palival, hogy a 

remek hangulat garantált legyen. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A legfontosabb kommunikációs forrásunk az ÁJK SPORT facebook oldal, amely közel 

500 követővel rendelkezik már. A hallgatók itt kapnak tájékozatatást minden spor-

tolási lehetsőégről, sport pályázatokról, eredményekről. E mellett az ÁJK-s honlapon 

lévő „Sport“ részleget is feltölteném tartalommal, gyakoribb hírekkel, illetve a már 

említett MEFOB-os felülettel. Szoros együttműködést képzelek el a leendő kommu-

nikációs alelnökkel, a hallgatók felé való sportolási lehetőségek, sportesemények, 

sportkonferenciák kommunikálásában, reklámozásában, hirdetésében. A HÖK-ön 

belüli kommunikáció, illetve a munkamegosztás érdekében mindenképpen 

szeretnék létrehozni egy új, nagyobb bizottságot. 

 

SPORTÖSZTÖNDÍJ, PÁLYÁZAT, EHÖK 

Folyamatosan tájékozatatom a lehetséges pályázatokról azokat a csoportokat, akiknek szüksége van valamiféle sporttal kapcsolatos 

támogatásra, legyen szó kollégiumról, vagy egyetemi sportcsapatról. 2014 tavaszán kiírt „jó tanuló, jó sportoló“ ösztöndíj szervezését 

továbbra is támogatom, amelyre nagy szükség van szerintem. A pályázásban segítséget nyújtok a hallgatóknak, hogy minél sikereseb-

ben bírálják majd el az illetékesek. 

Az EHÖK-kel továbbra is együttműködve dolgoznék tovább, az elképzeléseinek és terveinek a kari szintű megvalósítását ezentúl is az 

egyik fő feladatomnak tartom. 

 

Pályázatomat az ELTE ÁJK HÖK sport ügyekért felelős alelnöki tisztségre a fentebb vázolt elképzelésekkel ajánlom 

a Tisztelt Küldöttgyűlés figyelmébe s kérem bizalmát is annak megvalósításához. 

 

 
Budapest, 2014. november 04. 

 

 

 

Királyvölgyi Krisztián 

“ az Egyetem téren egy 

olyan rendezvényt sikerült 

megvalósítanunk, ahol 

400-500 hallgató próbálta 

ki a sportlehetőségeket a 

nap folyamán “ 
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