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Bemutatkozás 

 

Királyvölgyi Krisztián vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

negyedéves jogász hallgatója. 2012-ben nyertem felvételt jogász szakra. Gimnáziumi 

tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban folytattam. 

A hallgatói önkormányzat munkájában 2013-óta részt veszek: 

 2013-ban az oktatási bizottság tanszéki kapcsolattartójaként 

 2013 és 2015 között évfolyam-képviselőként 

 2014 februárja óta Sportügyekért felelős alelnökként 

Az eddigi egyetemi éveim során alelnökként közel került hozzám a rendezvényszervezés, a 

munkám nagy részét ez tette ki, így nem idegen számomra ez a terület. Legnagyobb 

rendezvényeim a 2014-ben tartott kari jótékonysági és SPORTnap, amelyen körülbelül 5-600 

hallgató vett rész, illetve a 2015-ben megszervezett Sportjogi előadássorozat. A programom a 

tavaszi rendes választásokig tart, így ez idő alatt a rendezvények megvalósítása és előkészítése 

lesz a feladatom. Rendezvényekért felelős alelnökként a hangsúlyt a programok minőségére 

szeretném fektetni és nem a mennyiségére. Szeretnék létrehozni körülbelül 6-7 fős 

szakbizottságot, amelyet közösen a leendő sportügyi referenssel alakítanánk ki. A 

szakbizottságba gólyák jelentkezését várom főként, hogy minél hamarabb részt vehessenek a 

kari közösségi élet szervezésében és beleláthassanak a hallgatói önkormányzat működésébe. 

 

Esti/éjszakai szórakoztató programok 

 

Más néven „kari bulik”. Fontosnak tartom az ilyen jellegű eseményeket, hiszen a hallgatókat 

közelebb hozza egymáshoz, közösséget építi egy ilyen buli. Az őszi szemeszterben két kari buli 

megszervezését tervezem, amelyek közül a későbbi egy tematikus buli lenne. Ezek helyszínét 

megfelelően felmérve, legfőképp a biztonságot szem előtt tartva, a legnagyobb 

körültekintéssel választanám ki és a legkisebb kockázatvállalással szervezném meg. Szeretnék 

biztonságos, ugyanakkor szórakoztató bulikat rendezni és egy esetleges témával 

„megfűszerezni”. Témaként felmerült egy „neon party” vagy egy „retro party” vagy akár 

valamilyen beöltözős buli. 

 



Gólyabál 

 

A gólyabál az őszi szemeszter legnagyobb rendezvénye lesz, amely idén rendhagyó módon 

valóban egy elegáns bál lesz. Az este elején a régi gólyabálok hangulatát szeretném 

visszaidézni, többek között tradicionális keringőzést is és egy fogadást is tervezek. Ez kicsit 

leszűkíti a helyszínek lehetőségét, hiszen utána bulizó hellyé kell „alakítani” a helyszínt, de 

reményeim szerint meg fogjuk tudni valósítani és lesz megoldás erre a kérdésre is. Szeretnék 

minél több tanárt is meghívni az eseményre, így emelve az est színvonalát és így elősegíteni a 

tanárok és a hallgatók közötti kommunikáció és kapcsolat kialakítását. Természetesen a 

gólyabálnak van egy integrációs szerepe, így erre is figyelmet fordítva szervezném meg az 

eseményt. Az új hallgatóknak mindenképpen maradandó élményt szeretnék szerezni az idei 

gólyabállal. 

 

Felezőbál 

 

A felezőbál a tavaszi szemeszter legnagyobb rendezvénye, amelyre az idő messzesége miatt 

konkrét elképzeléseket még nem tudok írni. Természetesen a cél az lesz, hogy akik a 

tanulmányaik felénél járnak, kapjanak egy felejthetetlen élményt. Erre a rendezvényre egy 

ismert zenekart fellépését tervezem, ha van rá mód. Ez az, amit gyakran hallok a hallgatóktól, 

így ennek a kérésüknek megpróbálnék eleget tenni. Elsődleges szempontok között szerepel, 

hogy biztonságos helyszínt találjunk a lebonyolításához és hogy magas szintű, minőségi 

szórakoztatást nyújtsunk. 

 

Végzősbál 

 

A végzősbál sokszor előkerült, sokszor ígéret volt már. Jövőre a konkrét tervek között szerepel 

a megvalósítása. Hasonlóan képzelem el, mint a gólyabált. Szintén egy fogadással kezdődne, 

amelynek célja, hogy a végzős hallgatók az oktatókkal, illetve ügyvédekkel, meghívott szakmai 

vendégekkel kapcsolatot tudjanak kialakítani és ezáltal elősegítenénk esetlegesen az 

elhelyezkedésüket és szakmai fejlődésüket. Az est jellemzője mindenképpen az elegancia 

lenne. 



 

Sportügyek 

 

A sportra vonatkozó terveimet vázlatpontokba szedve ismertetném: 

 Növelni a gólyák számát a BEAC-os edzéseken és az ELTE versenycsapataiban 

 MEFOB népszerűsítése és növelni az ÁJK-s hallgatók számát a versenyeken 

 ELTE Sportkártya népszerűsítése 

 A Sportjogi előadássorozat idei megszervezése 

 ÁJK SPORT facebook oldal folyamatosan naprakész legyen továbbra is, aktuális híreket, 

sportolási lehetőségeket ezen a felületen osztjuk meg a hallgatókkal 

 A nagysikerű SPORTnap szervezése továbbra is 

 EHÖK Sportbizottságban való képviselet és az EHÖK-ös feladatok ellátása 
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