
Richter Réz Géza Szakkollégium 
 

Alapító okirat 
 

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Faipari Mérnöki Karán 

(továbbiakban: Kar), a mai napon 2010.06.15-én jelen okirattal szakkollégiumot, mint 

hallgatói öntevékeny szervezetet hozunk létre. 

 

A szakkollégium teljes neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Richter 

Réz Géza Szakkollégium 

 

A Szakkollégium székhelye: Machatschek Gyula Kollégium és Egyetemi Diákhotel, 9400 

Sopron, Baross u. 4-6. 

 

A Szakkollégium céljai 

Olyan interdiszciplináris képzés biztosítása az Egyetem hallgatói számára, amelyben 

megjelennek a tanrendben nem szereplő, az adott tananyaggal mégis összefüggő témakörök. 

A Szakkollégium kiemelt feladata egyúttal a közösségépítés. A közösség a sokoldalú képzési 

rendszerből adódóan a Szakkollégiumon belül éppen úgy, mint azon kívül nyitottságra 

törekszik. 

A Szakkollégium célja a közösség, társadalmi érzékenység és szakmaiság elvén alapuló 

tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett magas szintű, minőségi szakmai képzés 

nyújtása. 

Célunk továbbá, hogy a Szakkollégium tagjai szakmai tudásuk, közéleti szerepvállalásuk 

révén, a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják készségeiket, képességeiket, jártasságaikat; 

sokoldalú a társadalmi problémák iránt nyitott ezeket kezelni akaró és tudó értelmiségi elit 

kinevelése. 

Rendezvényeink többsége nyitott a nem szakkollégista hallgatók számára. A programokba az 

egyetemi hallgatókon kívül a város tudomány és művészet iránt fogékony közönsége is 

bekapcsolódhat. 



Törekszünk arra, hogy az önkormányzatiság, a szubszidiaritás és a demokrácia elvei 

érvényesüljenek a szakkollégiumi tevékenységeink során.  

Szakkollégiumunk közösségi, szellemi, kritikai és értékközvetítő műhelyként kíván működni, 

amelynek velejáró feladata a tárgyi és személyi feltételek megteremtése. 

Célunk, hogy tevékenységeink által a megszerzett tapasztalatainkat disszeminálni tudjunk 

jelenlegi és leendő hallgatóink számára, kívánatossá téve ezzel a szakkollégiumhoz való 

tartozást. 



A szakkollégium alapító tagjainak száma: 10 fő 

 

A szakkollégium tisztségei:  

 Programigazgató: Bencsik Gergely egyetemi tanársegéd 

 Választmány Tagjai (3): Farkas Zoltán, Láng Krisztina, Varga Tamás (elnök) 

 

A szakkollégium további tevékenységeinek folytatásában a Szervezeti és Működési 

Szabályzat az irányadó. 

 

Az alapító tagok: 

 

1. Nemeskürti Georgina 296176EA  

2. Németh Zoltán 333276JA 

3. Sasdombi Alajos 105667KA 

4. Czenki Dávid 630828JA 

5. Baran Krisztina 124442EA 

6. Takács Violetta 390091IA 

7. Somos András 950191JA 

8. Farkas Zoltán 696510JA 

9. Láng Krisztina 946041JA 

10. Varga Tamás 023786IA 

 

Sopron, 2010. június 15. 


