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A Miskolci Egye-
tem miskolci jog-
elődjét, a Nehézipari 
Műszaki Egyetemet 
1949-ben alapították. 
Az első évfolyamok 
Miskolc belvárosá-
ban, moziban, szál-
lodai nagyteremben, 
gimnáziumi épüle-
tekben, városi kollé-
giumokban kezdték 
életüket – a tanulást 
és az együttlakást. 
A mai campuson, a 

Dudujkán csaknem érintetlen természeti környezet, ker-
tek, szántók, mocsár – az időjárástól függően – sár és 
víz fogadta az építőket, majd a tanárokat és diákokat. A 
tanítás lassan beköltözött a hosszú – még burkolat nél-
küli - pirostéglás tanulmányi épületbe, de kollégiumok 
még nem voltak. A hallgatók a Diósgyőrbe vezető vas-
útvonalon vonattal „jártak ki a városból”. Külön meg-
álló volt ebből a célból az Egyetem mögött. A „távfűtés 
hőközpontját” két „stabil mozdony”, illetve azok kazán-
jai jelentették az első években, e mozdonyok még 1960 
körül is láthatók voltak.

Az Egyetem épületeinek, útjainak létesítésében a min-
denkori hallgatók folyamatosan részt vettek. Járdalapo-
kat készítettek, ásták az épületek alapjait, utat építettek. 
Az építkezés soha nem szűnt meg és ma is folytatódik. 
2006-ban adtuk át az E/0-s kollégiumot, azaz Uni-
Hotelt, az E/7-es kollégium felső emeleteit visszabont-
va pedig korszerű hivatali épületet alakítottunk ki. Az 
Egyetemünkhöz tartozó belvárosi Zenepalota felújítása, 
valamint  a hejőparti versenyuszoda építése befejező-
dött. 

Ma már a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, az 
Egészségügyi Kar és a sárospataki Comenius Főiskolai 
Kar is része a Miskolci Egyetemnek, a már hagyomá-
nyosnak számító Gazdaságtudományi, Állam- és Jog-
tudományi, Bölcsészettudományi Karok és a miskolci 
alapító Műszaki Földtudományi, Műszaki Anyagtudo-
mányi, Gépészmérnöki és Informatikai Karok mellett.

Maga a Gépészmérnöki és Informatikai – 2006. júli-
us 1. előtt Gépészmérnöki – Kar hasonló sokszínűséget 

mutat, hisz ez a műszaki tudományok  integrálódásának 
megfelelően egy szervezeten belül műveli a gépészmér-
nöki, az informatikai, a villamosmérnöki tudományo-
kat, képez programozó és közgazdasági programozó 
matematikusokat, műszaki menedzsereket, műszaki 
szakoktatókat. 2005-ben létesült a Robert Bosch Mecha-
tronikai Tanszék a BOSCH magyarországi cégcsoport-
jának támogatásával.

A Miskolci Egyetem intézményi szinten elsőként kap-
ta meg az országban a Felsőoktatási Minőségi Díjat és 
a Kiváló Egyetem címet. Az utóbbi évek során Egye-
temünk karai is részesültek állami kitüntetésben, me-
lyek közül kiemelkedik a Gazdaságtudományi Karnak 
a Felsőoktatási Minőségi Díj szervezeti egység kategó-
riájában odaítélt Aranyfokozatú Elismerő Oklevele, az 
Állam- és Jogtudományi Kar és doktori iskolájának „ki-
válósági hely” címe.

A közelmúltban Egyetemünk több mint kilenc milli-
árd forintnyi pályázati támogatást nyert el, melyet inf-
rastrukturális fejlesztésekre, és kiemelten a műszaki 
képzés és a kutatómunka megújítására fordítunk.

A legfontosabb kérdés mégis az, hogy a romló demog-
ráfi ai mutatók, a válsággal nehezített gazdasági viszo-
nyok között lesz-e elegendő diákunk, akik megtöltik 
élettel Egyetemünket. Bizakodásra ad okot, hogy 2011. 
tavaszán az összes jelentkezések száma közel 7%-kal – 
ezen belül az első helyen jelentkezők létszáma majdnem 
4%-kal - növekedett az előző évihez képest. Az állami 
felsőoktatási intézmények között az összesített országos 
rangsorban Egyetemünk a hallgatói létszám tekinteté-
ben a 71 közül a 11. helyen áll. Ezen a téren fontos fel-
adatunk, hogy gondoskodjunk egyetemünk folyamatos 
jelenlétéről a városi, megyei és regionális fórumokon, 
középiskolai rendezvényeken, a napi sajtóban, valamint 
vonzó egyetemi rendezvényekkel hívogassuk régiónk 
ifjúságát Campusunkra. Az infrastruktúra-fejlesztés 
mellett a képzési lehetőségek is erőteljesen bővültek. 
Nagyon fontos, hogy az alapképzésben résztvevők – a 
bolognai folyamatnak megfelelően – folytathassák ta-
nulmányaikat alapdiplomájuk megszerzése után. Ennek 
jegyében indít minél több mesterszakot az egyetem. 
Olyanokat is, melyeket hazánkban elsőként a régió fel-
sőoktatási intézményeivel közösen, a hallgatói mobili-
tást ösztönözve hirdet meg. Az alap- és mesterszakok 
korszerű, megújult képzést takarnak, színvonalukban 
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pedig meghaladják az eddigi lehetőségeket. Gyakor-
latorientált, versenyképes képzésekről van szó, melyek 
révén piacképes tudást, diplomát szerezhetnek a nálunk 
végzettek.

Az innovációs és szakképzési támogatások, kutatás-
fejlesztési szerződések révén számos cég és vállalat 
büszkén vallja magát a Miskolci Egyetem támogatójá-
nak, hisz szakembereinek sokaságát innen választja. A 
Miskolci Egyetem partnereivel – mind a közszféra, mind 
a gazdaság szereplőivel – erős kapcsolatrendszert épít. 
Minden évben újabb hazai és nemzetközi együttműkö-
dési megállapodások kötünk a kutatás-fejlesztés és a 
képzés területén.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar ezer szállal 
kapcsolódik a társkarokhoz, hisz sok tárgyat oktatnak át 
és sok tárgy előadói érkeznek a társkaroktól, megvaló-
sítva az „universitas” eszméjét, azt, hogy minden tudo-
mányterületen a leghozzáértőbbek oktassanak és kíván-
ság szerint minden diák kedvére élhessen a választással 
szűkebb szakmai és tágabb általános érdeklődésének 
megfelelően.

A Selmecbányáról származó évszázados hagyomá-
nyok adják a Miskolci Egyetem összetartó erejét. A 
szakestélyek, a végzősök karszalagjai több mint kétszáz, 
de a végzettek gyűrűi is már több mint negyven évesek. 

Ezek csak a külső jegyek. A tartalom: az összetartozás, 
a közösen végigküzdött tanulmányi évek, a több éves 
kollégiumi együttlakások sokkal fontosabbak. Végzett 
növendékeink számára az elkövetkező negyven-ötven 
munkás évben pótolhatatlan hasznot és támaszt jelente-
nek azok a kapcsolatok, amelyeket az itt tanulók építet-
tek akár a saját, akár a társkarok hallgatóival. A hagyo-
mányok és különösen a – most már az itt végzett gépész 
és bányagépészmérnökök számára is átadott – aranydip-
lomák igazi Alma Materré emelték az Egyetemet.

Az Egyetem rektoraként köszöntöm az aranydiplomás 
és jubiláló gépészmérnököket, a mai Miskolci Egyetem 
hajdani hallgatóit. Minden bizonnyal Miskolc Városa is 
örömmel fogadja azokat, akik legalább egyetemi tanul-
mányaik idejére a város lakói voltak.

Kérem, hogy amikor a találkozó után elmennek, vi-
gyék el hírét annak, hogy milyen szép a mi megújuló, 
fejlődő Egyetemünk, és hogyan szépül városunk. Mond-
ják el, hogy a város és az Egyetem nyitott kapukkal várja 
a tudni vágyó fi atalokat, és visszavárja a tapasztalt és 
tudást hozó volt hallgatóit!
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