
GÉP, LXIV. évfolyam, 2013. 4. SZÁM 5

JUBILÁLÓ MISKOLcI GÉPÉSZMÉRNÖKÖK 
TUDOMÁNYOS TANÁcSKOZÁSA

A MISKOLcI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 
nyILVÁnOS, GyÉMÁnT- ÉS 

ARANYOKLEVÉLOSZTÓ ÜLÉSE 
2013. JúnIuS 29.

Ptolemaiosz Szótér mond-
ta: „Az igazi felsőoktatási 
intézmény az, ahol a profesz-
szorok a saját felfedezéseiket 
is tanítják és átadják a felnö-
vekvő generációnak.” A Mis-
kolci Egyetemen több mint 
275 éve ilyen egyetemként 
működik, és feladatának te-
kinti, hogy a több évszázados 
múlt hagyományaira építve 
folytassa azt a magas szintű 
oktatói és tudományos kuta-

tói tevékenységet, amelyet hazánk és régiónk elvár tőle.
A Miskolci Egyetem miskolci jogelődjét, a Nehéz-

ipari Műszaki Egyetemet 1949-ben alapították. Az első 
évfolyamok Miskolc belvárosában, moziban, szállodai 
nagyteremben, gimnáziumi épületekben, városi kollégi-
umokban kezdték életüket – a tanulást és az együttla-
kást. A mai campuson, a Dudujkán csaknem érintetlen 
természeti környezet, kertek, szántók, mocsár – az idő-
járástól függően – sár és víz fogadta az építőket, majd 
a tanárokat és diákokat. A tanítás lassan beköltözött a 
hosszú – még burkolat nélküli - pirostéglás tanulmányi 
épületbe, de kollégiumok még nem voltak. A hallgatók 
a Diósgyőrbe vezető vasútvonalon vonattal „jártak ki a 
városból”. Külön megálló volt ebből a célból az Egye-
tem mögött. A „távfűtés hőközpontját” két „stabil moz-
dony”, illetve azok kazánjai 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 Uni-Hotelt, az E/7. kollégium fel-
ső emeleteit visszabontva pedig korszerű hivatali épület 
került kialakításra. Az Egyetemünkhöz tartozó belvá-
rosi Zenepalota felújítása, valamint a város hejőparti 
versenyuszodájának építése befejeződött. A közelmúlt-
ban elnyert Európai Uniós pályázatokból számos épüle-
tet újítottunk fel, új laboratóriumokat hoztunk létre, és 
valamennyi jelenleg is futó Uniós pályázatunkat infra-
strukturális fejlesztésekre, kiemelten a műszaki képzés 
és a kutatómunka megújítására fordítjuk.

Ma már a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet és az 
Egészségügyi Kar is része a Miskolci Egyetemnek, a 
már hagyományosnak számító Gazdaságtudományi, 
Állam- és Jogtudományi, Bölcsészettudományi Kar és 
a miskolci alapító Műszaki Földtudományi, Műszaki 
Anyagtudományi, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
mellett. Maga a Gépészmérnöki és Informatikai – 2006. 
július 1. előtt Gépészmérnöki Kar – hasonló sokszínű-
séget mutat, hisz ez a műszaki tudományok integráló-
dásának megfelelően egy szervezeten belül műveli a 
gépészmérnöki, az informatikai, a villamosmérnöki 
tudományokat, képez programozó és közgazdasági 
programozó matematikusokat, műszaki menedzsere-
ket, műszaki szakoktatókat. 2005-ben létesült a Robert 
Bosch Mechatronikai Tanszék a BOSCH magyarországi 
cégcsoportjának támogatásával. A Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar ezer szállal kapcsolódik a társkarok-
hoz, hisz sok tárgyat oktatnak át és sok tárgy előadói 
érkeznek a társkaroktól, megvalósítva az „universitas” 
eszméjét, azt, hogy minden tudományterületen a leg-
hozzáértőbbek oktassanak és kívánság szerint minden 
diák kedvére élhessen a választással szűkebb szakmai és 
tágabb általános érdeklődésének megfelelően.

Napjainkban jelentős átalakítás zajlik a hazai felsőok-
tatásban is: változó felvételi rendszer, hallgatói juttatások 
és finanszírozás, megszűnő és új szakok, szakirányok, 
átalakuló képzési lehetőségek. A Miskolci Egyetem 
azonban megőrizte népszerűségét, a régió felsőoktatási 
intézményeit tekintve itt a legkisebb a csökkenés mérté-
ke. Az abszolút létszám mérséklődött ugyan, de ebben 
egyértelműen, és szinte azonos mértékben az országos 
jelentkezési hajlandóság korábbinál kedvezőtlenebb 
alakulása köszön vissza. Kiemelkedő, hogy a három 
műszaki karra együttesen leadott jelentkezések száma 
meghaladja az e téren mért országos átlagot. Az állami 
felsőoktatási intézmények között a legutóbbi összesített 
országos rangsorban Egyetemünk a felvett hallgatói lét-
szám tekintetében a 13. helyen áll, mellyel a legnépsze-
rűbb egyetemek között szerepel. A rangos hazai kutató-
egyetemi cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként 
a Miskolci Egyetem 2010-ben Kiváló Egyetem címet 
kapott, de Egyetemünk kapta meg - intézményi szinten 
elsőként az országban - a Felsőoktatási Minőségi Díjat 
is. Az utóbbi évek során Karaink is részesültek állami 
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kitüntetésben, melyek közül kiemelkedik a Gazdaságtu-
dományi Karnak a Felsőoktatási Minőségi Díj szervezeti 
egység kategóriájában odaítélt Aranyfokozatú Elismerő 
Oklevele, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar és 
doktori iskolájának „kiválósági hely” címe. Így okkal re-
mélhetjük, hogy intézményünk tovább erősíti regionális 
vezető pozícióját.

A beiskolázási tevékenység terén fontos feladatunk, 
hogy gondoskodjunk egyetemünk folyamatos jelenlété-
ről a városi, megyei és regionális fórumokon, középis-
kolai rendezvényeken, a napi sajtóban, valamint vonzó 
egyetemi rendezvényekkel hívogassuk régiónk ifjúságát 
Campusunkra. Nagyon fontos az, hogy az egyetem a le-
hető legszélesebb képzési profillal rendelkezzék, hogy 
a fiatalok helyben is megtalálják a számításaikat, és ne 
kelljen máshová járniuk egyetemre. Nagyon fontos, hogy 
az alapképzésben résztvevők – a bolognai folyamatnak 
megfelelően – folytathassák tanulmányaikat alapdiplo-
májuk megszerzése után. Ennek jegyében indít minél 
több mesterszakot az egyetem, olyanokat is, melyeket 
hazánkban elsőként a régió felsőoktatási intézményeivel 
közösen, a hallgatói mobilitást ösztönözve hirdet meg. 
Az alap- és mesterszakok korszerű, megújult képzést 
takarnak, színvonalukban pedig meghaladják az eddigi 
lehetőségeket. Gyakorlatorientált, versenyképes képzé-
sekről van szó, melyek révén piacképes tudást, diplomát 
szerezhetnek a nálunk végzettek. 

Erőfeszítéseink visszaigazolásának tekinthető, hogy 
műszaki végzettségű hallgatóink a foglalkoztatói orszá-
gos rangsorok élmezőnyében helyezkednek el. A környe-
zetünkben működő nagy foglalkoztatók igényt tartanak 
képzéseinkre, kifejezetten keresik a nálunk végzett hall-
gatókat. A Miskolci Egyetem a hazai tudományos kuta-
tás és műszaki fejlesztés jelentős kutatóbázisa, tudomá-
nyos műhelye. Jól képzett szakemberei, műszerparkja és 
laboratóriumai az oktatás mellett kutatási és fejlesztési 
célokat is szolgálnak a régióban. A kutatási eredmények 
egyben a képzés gyakorlati síkjának alapjai. Mindehhez 
nélkülözhetetlen, hogy a Miskolci Egyetem partnereivel 
–a közszféra, az ipar és a gazdaság szereplőivel – hagyo-
mányosan jó és kiterjedt kapcsolatrendszert tart fenn. A 
környék és az ország jelentősebb iparvállalataival napi 
munkakapcsolatban állunk. A legjelentősebb partnere-
ink: a Bosch Miskolc, a FUX, a Jabil, a PrecCast, a TVK, 

a BorsodChem, a Bosch Rexroth Eger, az Audi Győr, az 
Opel Szentgotthárd, a Mercedes Kecskemét, az Electro-
lux Jászberény, a Claas Törökszentmiklós, a ZF Eger, a 
Kite, a General Electric, a térség Volán-vállalatai, illetve 
a Hajdúsági Iparművek Téglás, stb. Öröm számunkra, 
hogy minden évben újabb hazai és nemzetközi együtt-
működési megállapodásokat kötünk a kutatás-fejlesztés 
és a képzés területén.

Egyetemünknek különleges kincse a több évszázados 
selmeci hagyományokra épülő diákélet, mely a Miskolci 
Egyetem összetartó erejét adja. A szakestélyek, a végző-
sök karszalagjai több mint kétszáz, a végzettek gyűrűi 
már több mint hatvan 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 jelentenek azok a kapcsolatok, ame-
lyeket az itt tanulók építettek akár a saját, akár a társka-
rok hallgatóival. A hagyományok és különösen a – most 
már az itt végzett gépész és bányagépészmérnökök szá-
mára is átadott – gyémánt- és aranydiplomák igazi Alma 
Materré emelték az Egyetemet.

Az Egyetem rektoraként köszöntöm azokat, akik a kar 
történetében most először veszik át gyémántdiplomá-
jukat, továbbá köszöntöm az aranydiplomás, valamint 
a 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 várja a tudni vágyó 
fiatalokat, és visszavárja a tapasztalt és tudást hozó volt 
hallgatóit!

                                     Prof. Dr. Patkó Gyula
                                                  rektor


