
RÖNK 

SZFE - Részvételi Önkormányzat 
• Célunk, hogy átlásd, ami történik körülötted.  

• Szeretnénk összekötni a három épület alkotta háromszöget, és ha benneragadtál, segítünk neked kiszabadulni. 

• Online problémakezelő rendszert vezetünk be a problémák könnyebb és hatékonyabb elbírálása érdekében. 

• Bevezetjük a TAHÓ-rendszert1, amiben fennmaradó pénzügyi kereteinket megpályáztatjuk. 

Legfontosabb: hogy történjen valami! 

 
A képen, balról jobbra, fentről lefelé haladva: 

Dénes Viktória, Tóth Balázs, Debreceni Luca 

Podlovics Laura, Csernai Mihály, Bozsó Ágnes 

L. Nagy Attila, Kabdebon Dominik, Milovits Hanna 

A csapat: 

• Csernai Mihály drámainstruktor, elnökjelölt 

• Milovits Hanna drámainstruktor, általános elnökhelyettes-jelölt 

• L. Nagy Attila bábszínművész, alelnökjelölt (Színházművészeti Intézet) 

• Dénes Viktória gyártásvezető, alelnökjelölt (Film- és Média Intézet) 

• Debreceni Luca drámainstruktor, alelnökjelölt (Elméleti és Művészetközvetítő Intézet) 

• Tóth Balázs színművész, Gazdasági Bizottsági elnökjelölt 

• Podlovics Laura bábszínművész, Kommunikációs és Tanulmányi Bizottsági elnökjelölt 

• Bozsó Ágnes televíziós műsorkészítő, Diákjóléti és Kollégiumi Bizottsági elnökjelölt 

• Kabdebon Dominik drámainstruktor, Kulturális Bizottsági elnökjelölt 

 

Mi az a RÖNK? Részvételi Önkormányzat. Aktív, az egyetemi közösségért tenni akaró hallgatók csapata, legfőbb 

üzenetük a részvételiség. Számunkra ez a fogalom valós érdekképviseletet jelent: célunk a diákság közösséggé formálása. 

Szeretnénk a HÖK működését mindig a hallgatóság részéről felmerülő igények mentén megszervezni. 

Mik a fő fejlesztési ötleteink? Pályázati rendszert vezetnénk be, amivel a hallgatói projekteket igyekszünk megsegíteni. 

Szeretnénk gazdasági átláthatóságot; havi hírlevelekkel könnyítenénk meg a hallgatók tájékozódását az egyetemet érintő 

ügyekkel kapcsolatban. A közösség építése mellett szeretnénk még jobban “kinyitni” az egyetemet, a hallgatókat 

ösztönözni arra, hogy mozduljanak ki. Történjen valami: vagyis legyenek olyan események, fórumok, viták, bulik, 

workshopok, amin lehetőség van más nézőpontokkal és más egyetemen tanulókkal is találkozni. Megsegítenénk a 

hallgatók boldogulását, és növelni szeretnénk biztonságérzetüket. Olyan online bejelentőrendszert dolgozunk ki, amely 

közvetlen módon képes reagálni felmerülő problémákra. Partnerkapcsolatokat szeretnénk kiépíteni olyan művészeti 

intézményekkel, amik lehetőséget biztosítanak egy-egy alkotás kedvezményes látogatására - legyen szó múzeumokról, 

művészmozikról vagy éppen színházakról. A kampányhéten beérkezett igényekből is szemezgettünk: szeretnénk 

zöldesíteni” az egyetemet, fejleszteni és karbantartani a közösségi tereket, vagy akár újakat létrehozni. Szeretnénk az 

egyetem vérkeringésébe bekapcsolni ERASMUS-os hallgatókat, lehetőséget adni nekik workshopokat vagy 

beszélgetéseket tartani, ahol az érdeklődők számára bepillantást nyújthatnak a náluk zajló képzésbe. 

 

Fő kérdésünk az, hogy lehet-e valóban résztvevői az egyetem működése, valamint a HÖK? Valami olyan dolog, amit 

mind magunkénak érzünk, és mind a részesei tudunk lenni. Szeretnénk, ha minden hallgató biztonságban érezné magát, 

azzal a tudattal, hogy van, aki képviseli és meghallgatja őket. 

 

„Szavazz a RÖNK-re, hogy ne menjünk tönkre.” 

 

Részletes programunk a https://ronk.blog.hu/ oldalon olvasható. 

 
1 Tanulmányi Alap, Ha Óhajtod 
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