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A Miskolci Egye-
tem Gépészmérnöki és 
Informatikai Karának 
egyik legszebb hagyo-
mányos rendezvénye 
az itt végzett mérnö-
kök rendszeres időkö-
zönkénti találkozója az 
Egyetem falai között. 
Erre a rendezvényre 
azok az egyetemen vég-
zett mérnökök hivatalo-
sak, akik 10, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 vagy 55 
éve szerezték meg dip-

lomájukat. A rendezvény ünnepélyes Egyetemi Szenátusi 
ülés keretében minden év augusztusának utolsó szombat-
ján tartandó meg. Az aula 2012. július-szeptember közt 
történő felújítás miatt az idei ünnepélyes Egyetemi Sze-
nátusi ülés 2012. június 30-án kerül megtartásra.

 A volt dékánokkal együtt emlékezünk elhunyt okta-
tóinkra, diáktársainkra Az itt végzettek, tudományos 
tanácskozás keretében mondják el amit a múlt és jelen 
eredményeiről fontosnak tartanak. Minden évben ez al-
kalomból a GÉP című folyóiratban adunk összefoglalót 
Karunk, tanszékeink jelenlegi életéről.

2009-ben ünnepeltük Miskolcon a Campus valamint 
a Gépészmérnöki és Informatikai Kar alapításának 60. 
évfordulóját. A Magyar Országgyűlés 1949. évi XXIII. 
Törvényében rendelte el, hogy „a felsőfokú műszaki 
szakképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Mű-
szaki Egyetemet kell létesíteni”. Így 1949-ben jött létre 
ez az egyetem, amely a Sopronból áttelepült Bánya- és 
Kohómérnöki Karból és a frissen alapított Gépészmérnö-
ki Karból állt. 1950 februárjában jelölték ki az egyetem 
területét, majd megkezdődött az építkezés, és 1951 őszén 
vette használatba a hallgatóság az első tanulmányi épü-
leteket. A Kar indulásakor csak a gépgyártástechnológiai 
szak létezett. Először 1953-ban kapták meg diplomájukat 
a végzős hallgatók.

A Gépészmérnöki Kar alapítása óta folyamatos válto-
záson ment és megy át. Egy szervezeten belül a gépész-
mérnöki, az informatikai és a villamosmérnöki tudomá-
nyokat is műveli. 2006. július 1-jétől a kar a kor követel-
ményeinek megfelelően hangsúlyosabb szerepet kapott 
az informatika oktatás, így a neve Gépészmérnöki és 

Informatikai Karra változott meg. A műszaki értelmiség 
feladatai mindig fontosak. A megfelelő megoldásokat 
mindig igényelte a társadalom a szakma művelőitől. A 
Kar arra törekszik, hogy képzése mindenkor megfeleljen 
a gazdaság igényeinek. Az oktatás minőségének javítását 
alapkövetelménynek tekintve, a képzésekben megvaló-
sítjuk az időtálló elméleti ismeretek, a korszerű szakmai 
tudás és a gyakorlati tudás egyensúlyát. Ennek eredmé-
nyeként képzéseink gyakorlat-orientáltak, az itt szerzett 
ismeretek a végzés után azonnal hasznosíthatóak.

 A 2005/2006-os tanév a változások éve volt. Ekkor tér-
tünk át a bolognai rendszerű képzésre, amely napjainkra 
a mérnök képzésben Európa jelentős részén általánossá 
vált. Ennek struktúrája 7 féléves alapszakos (BSc), 4 fél-
éves mesterszakos (MSc) és 6 féléves doktori képzésből 
áll. A hallgatók az alapszakos diplomával is elhelyezked-
hetnek, de lehetőségük van tudásukat elmélyíteni a mes-
terszakokon, azt követően a kutatói életpálya választásá-
ra is. A képzési szerkezet változása lehetővé tette a mun-
kaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodást, a 
képzések gyakorlat-orientáltságának fokozását. Ennek 
köszönhetően a Karon kiadott diplomák presztizse a ko-
rábbi évekhez képest is növekedett. A gazdaság igényei-
nek megfelelően folyamatosan átalakul a képzési paletta. 
Jelenleg három nagy tudomány területen képzünk szak-
embereket: a gépészmérnöki, az informatikai és a villa-
mosmérnöki tudományok terén. Az átalakulás és változás 
mindig a korábbi értékek megőrzése és átmentése mentén 
történt. A mérnöki tudás az utóbbi években a társadalom-
ban és a gazdaságban is felértékelődött. A nálunk végzett 
mérnökök munkája a gazdasági növekedés, a technikai-
technológiai fejlődés motorjaként elismerté vált.

A Kar összetartó erejét erősítik a Selmecbányáról szár-
mazó évszázados hagyományok. A szakestélyek, a közö-
sen végigküzdött tanulmányi évek és az itt szerzett kap-
csolatok meghatározó jelentőségűek a Miskolcon végzett 
mérnökeink életében. 

Örömömre szolgál, hogy szeretettel és tisztelettel kö-
szönthetem volt gépészmérnök hallgatóinkat. Kívánom, 
hogy teljék örömük a találkozásokban, újítsák meg ösz-
szetartozásukat és vigyék hírét a több mint hat évtizedes 
fennállását ünneplő karunknak.
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