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Magamról: 

Budai Renátó, elsőéves mesterszakus politológus hallgató vagyok. 2009-ben kezdtem 

meg tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán politológia Ba képzésen. 

2012. tavaszán választottak be a Politológus Instruktori Kör tagjai közé. Azóta is 

aktívan részt veszek a politológusokat érintő események megszervezésében, lebonyolításában. 



2014. októberében a mesterszakos politológusok megtiszteltek bizalmukkal, azóta  évfolyam-

képviselői tisztséget is betöltök. 

Az egyetemen töltött elmúlt évek során sikerült jó kapcsolatot kialakítanom a Karon 

működő öntevékeny szervezetekkel, hallgató társaimmal, oktatókkal. 

 

 

Pályázatom bemutatása 

 

  A következőkben szeretném ismertetni a rendezvényes ügyekért felelős 

alelnöki pályázatom szakmai részét. 

 

  Meglátásom szerint az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak 

körében mindig is meglehetősen komoly igény mutatkozott nívós, nagy létszámú zenés-táncos 

eseményekre. A gólyabál, felezőbál nem csak ELTE-s, hanem országos tekintetben is 

elismert programok, amelyeken sok "külsős" személy is szeret részt venni. Ezen események 

fenntartása, fejlesztése szívügyem.  

 A gólyatábor jelen körülmények között, a korábbi formában nem megrendezhető. A 

Kar vezetésével, és az öntevékeny szervezetekkel karöltve szeretnék kompromisszumra jutni, 

és egy minden fél számára elfogadható szabályrendszer alapján működő táborral fogadni a 

jövő évi gólyákat.  

 A rendezvénynaptár összeállításánál fontos partnerként tekintek az oktatásis, illetve a 

kultúrális ügyekért felelős kollégámra. Velük és az öntevékeny csoportokkal közösen kell 

megterveznünk az elkövetkező időszak rendezvényeit, ezzel elkerülhető, hogy azonos napon 

kerüljön megrendezésre több kiemelt esemény. 

 A "kari bulikat" továbbra is szeretném minimum kétheti rendszerességgel megtartani, 

az elmúlt év gyakorlatán nem kívánok változtatni. A lehető legtöbb helyszínre szeretném 

elvinni az ÁJK-sokat, nem gondolom, hogy jó politika, ha csak egy-két szórakozóhelyre 

koncentrálódnak rendezvényeink. Az elegánsabb clubbok mellett olcsóbb, lazább hangulatú 

esteket szeretnék bevenni a programba. 



 A minőségi programok terén a már megszokott aula magnás zongorakoncerteken túl, 

élő zenés jazz, soul, funky esteket szeretnék rendezni, gondolva az idősebb hallgatókra és 

azokra, akiknek nem éjfélkor kezdődik az este. 

 

 Rendezvényeim pénzügyi oldaláról folyamatosan tájékoztatni szeretném a Tisztelt 

Küldötteket, úgy gondolom, hogy a sikeres programszervezésnek és a bizalmon alapuló 

érdekképviseletnek ez is alapeleme kell, hogy legyen.   

A karitatív rendezvények nem valósulhatnának meg az öntevékeny szervezetek, 

különösen az Instruktori Kör munkája nélkül. Ezen a téren minden segítséget megadok a 

főszervezőknek. Saját kapcsolataim révén lehetőségünk nyílt a Ments Életet Alapítvány 

támogató segítségére, amely ismert magyar előadó-művészek és elismert közszereplők 

bevonásával emelheti az idei PalacsintaBisztró színvonalát. 

 

Vállalásaim 

   

 

- Hagyományos eseményeink továbbvitele (kéthetente karibuli, felező- illetve gólyabál ) 

- Gólyatábor, vagy egy azt helyettesítő rendezvény lebonyolítása 

- Karitatív programok fejlesztése 

- Jazz, soul, funky estek 

- Komolyzenei koncertek az Egyetemen 

- Közös rendezvénynaptár az érintett szervezetekkel együttműködve 

- Átlátható gazdálkodás, pontos elszámolás 

 

 

Megválasztásom esetén fő feladatnak, az ÁJK, mint közösség megtartása a fő célom.  

Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy egy rendkívül összetartó, büszke, eleven közösség 

működik a Karon, amelynek az elmúlt hónapok történései miatt, most különösen nagy 

szüksége van a megújulásra és az egymással folytatott párbeszédre.  



Rendezvényesként egyfajta kapocs szeretnék lenni a hallgatók-oktatók-szervezetek 

láncolatába, ezért is kapott pályázatomban kiemelt szerepet az együttműködés. 

 

Bízva megtisztelő szavazatotokban: 

Budai Renátó 

 

 

 

 

 

 

 


