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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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4 Köszönto

Tisztelt Elsőévesek! Kedves Gólyák!

A Miskolci Egyetem Szenátusa, Professzorai 
és valamennyi polgára nevében szeretettel 
és tisztelettel köszöntöm Önöket a Miskolci 
Egyetem Campusán.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy Önök életük 
egyik mérföldkövéhez érkeztek! Felvételt 
nyertek hazánk egyik legszebb, legkiválóbb 
felsőoktatási intézményébe. Egyetemre érke-
zésükkel új világ nyílik meg Önök előtt, amely 
szabadabb, színesebb, s ha jól választottak, 
akkor szívükhöz közelebb állóbb lehet. Hitem 
szerint ugyanis a Miskolci Egyetem hallgató-
jává válni öröm és kiváltság, amely egy életen 
át elkísér.
A Miskolci Egyetem büszke múltjára, értékei-
re és folyamatos megújulásnak köszönhetően 
bizakodva tekint a jövőbe. Egy közel 300 éves 
múltra visszatekintő felsőoktatási intézmény-
be érkeztek meg Önök. Intézményünk gyöke-
rei 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási 
intézményének alapításáig nyúlnak vissza, 
amikor Selmecbányán megkezdte működését 
a Bányászati Tanintézet, a Bergschule. A Tan-
intézet neve később Bányászati és Erdészeti 
Akadémia névre változott, és mint ilyen 1919-
ben Sopronba költözött. Sopron után Miskolc 
következett, vagyis városunkban 1949-ben 
alakult meg a Nehézipari Műszaki Egyetem. 
Miskolc városa befogadta az új egyetemet, 
amely az elmúlt évtizedekben Miskolci Egye-
tem néven egy kiteljesedett felsőoktatási in-
tézmény, igazi universitas lett.
A Miskolci Egyetem ma már Észak-Magyar-
ország szellemi kisugárzó központja, amely a 
hazai felsőoktatásban folyamatosan zajló át-
alakítások idején is őrzi népszerűségét. Intéz-
ményünk 2010-ben Kiváló Egyetem címet ka-
pott, de  2008-ban kiérdemelte – elsőként az 
országban – a Felsőoktatási Minőségi Díjat is. 
Az utóbbi évek során az egyetem karai is ré-
szesültek állami kitüntetésben, amelyek közül 
kiemelkedik a Gazdaságtudományi Karnak az 
Arany Fokozatú Elismerő Oklevele, valamint 
az Állam- és Jogtudományi Karnak és a Dok-
tori Iskolájának Kiválósági Hely címe. 

A Miskolci Egyetem az elmúlt években kü-
lönböző Európai Uniós projektek sikeres 
teljesítése keretében gyökeresen megújult. 
Számtalan infrastruktúrális fejlesztés zajlott 
a campus falai között. A teljesség igénye nél-
kül: átadásra került egyetemünk új főépülete, 
megújult az egyetemi sportpálya és korsze-
rű kerékpárút hálózattal bővült egyetemünk. 
Megújult számtalan labor és előadóterem. 
Mindezek eredményeként kedves gólyák, 
méltó keretek között tudjuk Önöket fogadni!
A Miskolci Egyetem nagyon fontosnak tartja, 
hogy képzési profilja széles legyen, hiszen 
ennek révén biztosítható fiataljaink helyben 
való tanulása és diploma-szerzése. Ehhez je-
lentős segítséget nyújt az a mintegy 2.000 fős 
korszerű kollégium, amely a hallgatók rendel-
kezésére áll. Jelenleg 10.000 hallgató tanul a 
különböző szakokon, akik közül az elsőéve-
sek létszáma megközelíti a 2.300 főt. Az ok-
tatásban mintegy 600 oktató és kutató vesz 
részt, akinek munkáját mintegy 500 fő nem 
oktató dolgozó támogatja. Az alap- és mes-
terszakok gyakorlatorientált, versenyképes 
képzést nyújtanak, amelyek révén a végzet-
tek piacképes tudást és diplomát szerezhet-
nek. Pozitív visszaigazolás, hogy a térségben 
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5Köszönto

működő vállalatok és közintézmények igényt 
tartanak az egyetem képzéseire, kifejezetten 
keresik annak végzett hallgatóit. Az egyetem 
jól képzett szakemberei, gazdag műszerpark-
ja és jól felszerelt laboratóriumai az oktatás 
mellett kutatási és fejlesztési célokat is szol-
gálnak.
A Miskolci Egyetem hagyományosan jó kap-
csolatokat ápol Miskolc és a Régió állami in-
tézményeivel, valamint az üzleti szférával. Ez 
az együttműködés nemcsak az Egyetem min-
dennapi működése, valamint a közös kutatási 
és fejlesztési projektek működtetése szem-
pontjából fontos, hanem a gyakorlati szak-
emberek oktatásba történő bevonása miatt is. 
Erre teremt széles lehetőséget a szeptember-
ben induló duális képzés. Ezáltal arányosab-
bá válik az oktatás szerkezete, és a hallgatók 
vezető gyakorlati szakemberektől juthatnak 
közvetlen információkhoz. Olyan multinacio-
nális üzleti partnerekkel büszkélkedhetünk, 
mint például a MOL, a Bosch csoport, vagy a 
nemrég városunkba költözött Takata.
Az Egyetemvárosban a tanulás mellett adot-
tak a feltételek a kikapcsolódáshoz is. A cam-
pus és a Kemény Dénes Uszoda, a Miskolci 
Atlétikai Centrum, Tapolca, a gyönyörű Bükk 

hegység és Miskolc szép belvárosa: mind-
mind páratlan lehetőséget kínálnak a kulturált 
szórakozásra, sportolásra. Az egyetem sajá-
tossága a több évszázados selmeci hagyo-
mányokra épülő diákélet. A végzett növendé-
kek számára pótolhatatlan értéket jelentenek 
azok a kapcsolatok, barátságok, amelyeket 
az itt tanulók a selmeci hagyományok szel-
lemében építenek tanáraikkal és hallgatótár-
saikkal. Tiszta szívből arra biztatom Önöket, 
hogy kapcsolódjanak be a 2014-ben a Szel-
lemi Kulturális Örökség Nemzeti jegyzékére 
felvett "Selmeci Diákhagyományok" körforgá-
sába, és legyenek ízig-vérig miskolci egyete-
mi polgárok. 
Sikeres és emlékezetes diákéveket kívánok 
Önöknek! Fordítsák a javukra mindazt, amit 
nyújtani tudunk Önöknek!
Jó szerencsét!

Miskolc, 2015. augusztus

 Prof. Dr. Torma András
A Miskolci Egyetem rektora
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6 HÖK

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ME-
HÖK) mindig is aktív szerepet vállalt, amikor a 
hallgatói érdekekért és a Miskolci Egyetemért 
kellett kiállni. Példaként lehet említeni a hallga-
tói jogok védelmével kapcsolatos 2011-es és a 
keretszámok csökkentése elleni 2012-es meg-
mozdulásokat. Ugyanezt a szellemiséget és 
lendületet kell követni a jövőben is. Ahogyan 
az előttünk álló generációk kiálltak értünk, 
ugyanúgy nekünk is alapvető kötelességünk 
az utánunk jövő generációk képviselete.
A ME-HÖK, a Miskolci Egyetem vezetőségé-
vel karöltve, kiemelt fontosságúnak tartja a 
tehetséggondozás megerősítését az intéz-
ményünkben, amellyel közös célunk a fiatalok 
megtartása és a megfelelő juttatásuk biztosí-
tása.

A hallgatói támogatásoknak három fő cso-
portját különböztethetjük meg, így az egye-
tem diákjai részesülhetnek tanulmányi-, 
közösségi- és szociális ösztöndíjban. A 
tanulmányi ösztöndíj az előző féléves ta-
nulmányi tevékenység (átlag) alapján kerül 
meghatározásra. Az ösztöndíj mértéke és 
kiszámításának módja Karonként eltérő, így 
részletesebb információkért érdemes tájé-
kozódni az adott kar Hallgatói Önkormány-
zatának tagjaitól. A tanulmányi ösztöndíjak 
egyik speciális típusa az ún. kiemelt tanul-
mányi ösztöndíj, amely már a nevében is 
tartalmazza, hogy ennek elnyeréséhez ki-
emelkedő tanulmányi eredményre, valamint 
tudományos és kutatási tevékenységre is 
szükség van. Közösségi ösztöndíjra azok a 
hallgatók pályázhatnak, akik aktívan részt 
vállalnak karuk, vagy az egyetem közösségi 
életében. A szociális támogatásokat rászo-
rultság alapján, a megfelelő kérelmek és 
igazolások beadásával pályázhatják meg a 
hallgatók. Ezeken a főbb ösztöndíjakon kívül 
egyéb támogatási formákra is van lehetőség 
pályázni, így például Köztársasági Ösztön-
díjra, rendkívüli szociális ösztöndíjra, vagy 

Hallgatói Önkormányzat az egyetemen

A Hallgatói Önkormányzat legfőbb célja és feladata, hogy a hallgatók érdekeit képviselje 

mind kari, mind egyetemi szinten. Emellett számos más területre is kiterjed a tevékenysége, így 

többek között támogatja a hallgatók szakmai és közösségi tevékenységét, részt vesz a kar 

vezetésében és fejlesztésében is. Tájékoztatja tevékenységéről a kar oktatóit és hallgatóit, 

ismerteti a diáksággal a különböző pályázati-, ösztöndíj- és álláslehetőségeket.

Név Beosztás Mobil E-mail
Jedlicska Tibor elnök 70/943-5550 jedlicskat@uni-miskolc.hu

Zahorcsák Zsolt általános alelnök 20/515-6707 zahorcsak.zsolt@uni-miskolc.hu

Leskó Tamás pénzügyi alelnök 30/7794950 ajkhok@uni-miskolc.hu

Szabó Péter kollégiumi alelnök 30/602-2505 szabop@uni-miskolc.hu

Kovács Gábor kulturális referens 70/632-4699 kovacsg@uni-miskolc.hu

Szabó Gábor tanulmányi referens 70/622-4310 szabo.gabor@uni-miskolc.hu

Tóth Levente informatikai referens 70/617-1798 tothlevente@uni-miskolc.hu
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7HÖK

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra 
is. Arról, hogy a ti karotokon milyen egyéb 
pályázati lehetőségek állnak a rendelkezé-
setekre, érdeklődjetek a kari HÖK irodákban.

Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK, 
a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormány-
zat jár el. A ME-HÖK Küldöttgyűlésében a 
karok és az egy kari jogállású intézet hall-
gatói önkormányzatai 3-3 fővel képviselte-
tik magukat. Ők választják meg a ME-HÖK 
Elnökségét, irányítják az egyetemi hallgatói 
érdekképviselet tevékenységét, képviselőket 
delegálnak az egyetem legfőbb döntéshozó 
szervezetébe, a Szenátusba.

Két küldöttgyűlés között a ME-HÖK operatív 
döntéshozó testülete a Választmány, amely-
nek tagjai a kari HÖK-ök elnökei.
A ME-HÖK elnöksége szervezi es irányítja 
a HÖK munkáját, a napi feladatok ellátását, 
előkészíti a Választmány és a Küldöttgyűlés 
döntéseit, valamint folyamatos kapcsolatban 
áll az egyetem vezetésével, koordinálja és 
segíti a kari HÖK-ök munkáját.

Megfelelő finanszírozás segítségével a 
ME-HÖK továbbra is vállalni tudja az általa 

megszervezésre kerülő, különböző diákori-
entált rendezvényeket. Ide tartozik többek 
között az Egyetemi Sportnap, a Gólyabál, 
az Állásbörze, a Külügyi Börze, a Szarvas-
űzők, a Miskolci Egyetemi Napok, a Kolim-
pia és a Szalamander. Ezen rendezvények 
magas színvonalának fenntartása hozzájárul 
a hallgató és oktatói igények kielégítéséhez, 
valamint ezzel párhuzamosan campusunk 
hírnevének öregbítéséhez is. 

A ME-HÖK kiemelten fontosnak tartja a ha-
táskörébe tartozó öntevékeny hallgatói cso-
portok és hagyományápoló testületek (ESN, 
AIESEC, Valéta  Bizottságok stb.) megsegí-
tését.

A Valéta Bizottságok támogatását érdemes 
külön is kiemelnünk, mivel talán a világon 
egyedülálló múltra visszatekintő diákhagyo-
mányokkal rendelkezünk, amelyet kötelesek 
vagyunk megőrizni és továbbadni az utókor-
nak.

További információk a http://www.mehok.
uni-miskolc.hu/linken érhetőek el. Szemé-
lyesen is állunk a rendelkezésetekre: A/1.
épület  mfsz. 7. Diákiroda.

Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata kari HÖK elnökök

Kar neve Név Mobil E-mail

Műszaki Földtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Tóth Alfréd 70/ 604-0311 mfkhok@uni-miskolc.hu

Műszaki Anyagtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Alexa Márk 70/ 417-3327 makhok@uni-miskolc.hu

Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar Hallgatói Önkormányzata Németh Patrik 20/ 512-8301 geikhok@uni-miskolc.hu

Állam- és Jogtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Leskó Tamás 30/ 779-4950 ajkhok@uni-miskolc.hu

Gazdaságtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Gyenge Norbert 30/ 750-6678 gtkhok@uni-miskolc.hu

Bölcsészettudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Szabó Gábor 70/ 622-4310 btkhok@uni-miskolc.hu

Egészségügyi Kar Hallgatói 
Önkormányzata Kiss Máté 30/ 983-8505 ekhok@uni-miskolc.hu

Bartók Béla Zeneművészeti In-
tézet Hallgatói Önkormányzata Török László 30/ 643-5595 bbzihok@uni-miskolc.hu
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8 szolgáltatások

Hallgatói kÖzpont

A tanulmányi ügyintézés tekintetében az alábbi megosztás érvényesül:

Hallgatói Központ Dékáni Hivatal, Tanszéki adminisztráció

Diákigazolvány, diákhitel igénylése,

érvényesítése
Órarendi, tanrendi tájékoztatás

Ösztöndíj, támogatások Tárgyfelvétel

Tanulmányi tájékoztatás Önköltség, tartozások

Regisztráció Kérelmek elbírálása

Állami ösztöndíj, képzési szerződés Szakmai gyakorlat, szakirányválasztás

Igazolások kiadása Szakdolgozat, záróvizsga

Abszolutórium Vizsgák

Oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv  

A kancellári rendszer bevezetéséhez kapcso-
lódó szervezeti racionalizálás eredményeként 
alakult meg a Hallgatói Központ.
A Hallgatói Központ célja a hallgatókkal kap-
csolatos ügyek minél magasabb színvonalú 
ügyintézése, a minőségi oktatáshoz való hoz-
záférés elősegítése, a hallgatók tájékoztatása, 
információkkal való ellátása, szolgáltatás- és 
segítségnyújtás.

A Hallgatói Központ profilja kettős, egyrészt a 
kari dékáni hivatalokkal szoros együttműkö-
désben a tanulmányi ügyintézés (amely az A/1 
mfsz. 18-as irodájában történik), valamint hall-
gatói szolgáltatások nyújtása (melynek helye 
az A/1 mfsz. 7-es irodája).

A Hallgatói Központ szolgáltatásai keretében 
biztosítja a Hallgatói Önkormányzat (ME-HÖK) 
és a Doktorandusz Önkormányzat (ME-DÖK) 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, valamint   hallgatói információs, ta-
nulmányi, tanácsadói és karriertervezési szol-
gáltatásokat is nyújt.
A Hallgatói Központ munkatársai látják el a 
hallgatói önkormányzattal kapcsolatos állami, 
egyetemi feladatokat: adminisztrációs, ügy-
viteli, ügyintézői teendőket, biztosítják a HÖK 
és a DÖK számára az egyetem által biztosított 
keretek szabályos felhasználását, nyilvántart-
ják a leltári eszközöket, biztosítják a ME-HÖK 
működési feltételeit, valamint részt vállalnak a 
ME-HÖK és ME-DÖK kulturális programjainak, 
hallgatói nagyrendezvényeinek szervezésében 
és aktívan közreműködnek azok lebonyolítá-

sában (Gólyabál, Állásbörze, Külügyi Börze, 
Miskolci Egyetemi Napok, Kolimpia, Szala-
mander).

Az A/1 mfsz. 7. szám alatti irodában a ME-HÖK 
tisztségviselőinek bevonásával tájékoztatást 
nyújtanak az aktuális pályázati lehetőségek-
ről, ösztöndíjakról, a különféle kulturális és 
sportrendezvényekről, az egyetemi közéleti 
eseményekről. Itt zajlik a kari hallgatói önkor-
mányzatok, öntevékeny csoportok számára az 
ügyintézés, utóbbi csoportok regisztrációja is 
az irodához köthető. 
Továbbá a kedvezményes egyetemi színház-
bérlet megrendelése, az „ISIC” nemzetközi 
diákigazolványok értékesítése, online albérlet-
közvetítés is a Hallgatói Központ ezen irodá-
jában történik. 
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9szolgáltatások

A Hallgatói Központ tanulmányi ügyintézői

Kar Név Iroda Mel-
lék E-mail Ügyfélfoga-

dás

AJK

Dobozi Zsoltné

A/1 mfsz. 18.

20-79 jogjulia@uni-miskolc.hu

Hétfő:
9–11h-ig 

Kedd:
13–15h-ig
Szerda:
9–11h-ig

Csütörtök:
13–15h-ig
Péntek:
9–11h-ig

Budainé Zilai Éva 13-49 jogbzeva@uni-miskolc.hu

Feketéné Hajdu Emese 21-91 szvmesi@uni-miskolc.hu

BBZI, MAK Vásárhelyi Éva 10-46 rekat@uni-miskolc.hu

MFK Simcsák Irén 10-34 femiren@uni-miskolc.hu

BTK
Ferencz Tiborné 10-43 rekferag@uni-miskolc.hu

Konyha Andrea 22-38 bolkandi@uni-miskolc.hu

GÉIK

Bandikné Csáki Andrea 10-45 rekferag@uni-miskolc.hu

Bátori Györgyné 13-14 gkdh1@uni-miskolc.hu

Drótos Dánielné 20-38 gkdh10@uni-miskolc.hu

Ábel Tamás 10-27 eukabel@uni-miskolc.hu

GTK

Barnóczki Istvánné 12-34 rekmary@uni-miskolc.hu

Szava Renáta 21-82 rekszava@uni-miskolc.hu

Víghné Kalocsai Judit 12-12 szvvkj@uni-miskolc.hu

EK
Körtvélyesi Vanda 10-51 bolvanda@uni-miskolc.hu

Kovácsné Lőrincz Zsuzsa 21-52 rekzuza@uni-miskolc.hu

Ugyanitt karrier- és tanácsadó-szolgáltatások 
keretében egy komplex tanácsadói ill. informá-
ciós rendszert is működtetnek, melynek célja, 
hogy a végzős ill. a Miskolci Egyetemen már vég-
zett hallgatók karrierkezdését megkönnyítse. 

Ennek érdekében az iroda szakemberek be-
vonásával munkaerő-piaci tanácsadást nyújt, 
valamint állásajánlatok, szakmai gyakorlati le-
hetőségek felkutatásával és meghirdetésével 
közvetlenül is elősegíti a frissdiplomások elhe-
lyezkedését.

A Hallgatói Központ szolgáltatásokért felelős munkatársai
Ügyintéző E-mail Iroda Mellék Ügyfélfogadás
Molnárné
Tóth Veronika molnarne@uni-miskolc.hu

A/1. mfsz. 7.
11-04 H-P 9-13

Hugli Emese huglie@uni-miskolc.hu 29-54 H-P 9-13

További információ a
www.uni-miskolc.hu/hk illetve az alumni.uni-miskolc.hu

oldalak segítségével érhető el.
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10 Lapszemle

Fel kell készülnöd arra, hogy most már nem 
fog minden reggel az osztálytermed várni, 
nem lesz ellenőrződ, és nem fogja hetente 
többször elmondani a határidőket az osztály-
főnököd. Amint beiratkozol, a magad ura le-
szel. Neked kell utánajárnod például annak, 
hogy hogyan tudsz a diákigazolványodra 
érvényesítő matricát szerezni, illetve milyen 
pályázatokra jelentkezhetsz. 

Az Egyetem minden egyes hallgatója ren-
delkezik egy hat jegyből álló kódsorozattal 
– ún. Neptun-kóddal –, amely az azonosítás-
ra szolgál. A sajátodat mihamarabb jegyezd 
meg, akkor is tudd, ha álmodból felkeltenek. 
Rá kell írnod a zárthelyi dolgozataidra, a 
vizsgadolgozataidra, valamint a beadandó 
feladataidra is, továbbá ezzel tudsz majd be-
lépni a Neptun-rendszerbe. Sokan közületek 
olyan középiskolából érkeztek, ahol már be-
vezetésre került az E-napló. Az Egyetemen 
található Egységes Tanulmányi Rendszer 
(Neptun) ennek a bonyolultabb, összetettebb 
testvére. A legelső bejelentkezést követően 
számos lehetőség közül választhatsz, de amit 
mindenféleképpen meg kell csinálnod, az a 
beiratkozás. Miután aktiváltattad a féléved a 
karodnak megfelelő beiratkozási időszakban, 
elkezdheted felvenni a tantárgyaidat, amelye-
ket teljesíteni szeretnél. Legszerencsésebb, 
ha követed a mintatantervedet, és minden 
tárgyat megpróbálsz az előírt félévben teljesí-
teni. Előfordulhat, hogy egyes tantárgyaknál 

szemeszTer eleji Tennivalók

Varázslatos színekbe öltözve érkezik meg az ősz, vele a szeptember és a tanévkezdés. Azon-
ban az eddig megszokottaktól teljesen eltérő események, élmények, elintéznivalók várnak rád. 
A következő cikkünkben összeszedtünk néhány alapvető információt számodra.
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11Információk

több oktató közül is tudsz választani, ez eset-
ben célszerű, ha kikéred a felsőbb évesek 
véleményét. Ha sikeresen felvettél minden 
tantárgyat, akkor már nyugodtabban is kö-
rülnézhetsz a rendszerben. A képzéseddel, 
felvett, illetve teljesített tárgyaiddal, osztály-
zataiddal, vizsgajelentkezéssel kapcsolatban 
bukkanhatsz fontos információkra. Fontos, 
hogy a beérkezett üzeneteidet naponta-két-
naponta ellenőrizd, ugyanis nem minden levél 
fog megérkezni a külsős (gmail, freemail, stb.) 
fiókodba. 
Az ügyintézést a Hallgatói Központban (HK) 
bonyolíthatod le. A HK-n belül tudsz hallgatói 
jogviszony igazolást igényelni, és itt tudod 
majd érvényesíteni félévenként a diákigazol-
ványodat. Továbbá bárminemű problémád 
adódna, a munkatársak készségesen segíte-
nek az ügyfélfogadási időben. 
A Miskolci Egyetem hallgatói számtalan pályá-
zati lehetőséggel rendelkeznek. A SZÖBSYS 
rendszeren belül tudsz alaptámogatásra, 
szociális, illetve közösségi ösztöndíjra jelent-
kezni. Igyekezz minden szükséges okmányt, 
iratot beszerezni, a legfontosabb pedig, 
hogy a határidőket mindig tartsd szem előtt. 
Amennyiben a gyakorlati és vizsgajegyeid jól 
sikerülnek, és eléred a kari tanulmányi ösz-
töndíj sávot, akkor a következő félévben ha-
vonta ösztöndíjra vagy jogosult. Külön pályá-
zatot ehhez nem szükséges beadnod, mivel 
az államilag támogatott képzésben résztvevő 
hallgatóknak automatikusan jár, amennyiben
az átlaguk eléri az adott sávot. Ha pedig még 
jobban sikerülnek a tantárgyaid, akkor ér-
deklődj oktatóidnál vagy a karod honlapján 
az alábbiakról: kutatómunka, TDK-dolgozat 
írása, Tanulmányi Emlékérem, Köztársasági 
Ösztöndíj. 
Mint az Egyetem legfrissebb polgára, eszedbe 
kell vésned, ahhoz, hogy a képzésed végén 

megszerezhesd a diplomádat, a tantárgyak 
teljesítésén kívül egyéb teendők is várnak 
rád. Például kartól függően 2-6 féléven ke-
resztül testnevelésórákon kell részt venned. 
Számtalan sportág közül választhatsz: példá-
ul tenisz, kosárlabda, labdarúgás, tollaslabda, 
asztalitenisz. A részletekről a Testnevelési In-
tézeti Tanszék honlapján olvashatsz. 
A diplomád megszerzéséhez sikeresen le 
kell tenned minimum egy államilag elismert 
nyelvvizsgát. Amennyiben úgy érkezel az 
egyetemre, hogy már rendelkezel a ilyen vizs-
gával, nincs egyéb teendőd, mint bemutatnod 
a Hallgatói Központban. Viszont ha még nem 
teljesítetted, akkor se ess kétségbe, hiszen az 
egyetemen tanórai keretek között készülhetsz 
fel a nyelvvizsgára. Erről bővebb információt 
az Idegennyelvi Oktatási Központ honlapján 
szerezhetsz. 
Sikeres félévkezdést, aláírásokban bővelkedő 
szorgalmi időszakot, valamint kiváló jegyek-
ben gazdag vizsgaidőszakot kívánunk!

Boldizsár Csongor

Fotó: Mocsári László 
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12 szolgáltatások

A főváros és a vidéki nagyvárosok egyetemei 
jellemzően nem egyetlen egyetemi város-
részben találhatóak, hanem a más és más 
karok és egyéb szervezeti egységek épületei, 
például a kollégiumok, egymástól néha meg-
lehetősen távol, a város különböző pontjain 
várják a hallgatókat. Miskolcon egész más a 
helyzet: az Egyetemváros itt valóban város a 
városban, ahol az egyetem valamennyi kara, 
kollégiuma és egyéb létesítménye egyetlen 
helyen foglal helyet, mégpedig Miskolc hatá-
rában, a Dudujka-völgy zöldövezetében.

Nem mellesleg immár szinte valamennyi szol-
gáltatás elérhető Egyetemvárosban, amelyre 
az egyetemi ifjúságnak nap mint nap szüksé-
ge lehet. Amellett, hogy a kollégiumokból ha-
mar át lehet sétálni az egyetem tantermeibe, 
betegség vagy éppen fogfájás esetén sem 
kell elhagyni a campus területét, az Egye-
temvárosban ugyanis az E/4-es kollégiumi 
épületben Egészségügyi Központ várja a hall-
gatóságot: háziorvosi és fogorvosi rendelővel 
egyaránt. A hallgatók mentálhigiénés gon-
dozását Ökumenikus Egyetemi Lelkészség 
vállalja, amely színes programokkal is gazda-
gítja az egyetem mindennapjait (részletesen 
lásd a 31. oldalon).

Hogy könyvtár, sőt könyvtárak sokasága sem 
hiányozhat a szolgáltatások sorából, mond-
hatni természetes. Az Egyetemi Könyvtár – a 
levéltárral és a múzeummal együtt –, amely 
a campus közepén található, valamennyi kar 
hallgatói számára kínál könyveket. A tan-
könyvek és a szakirodalom mellett itt többek 
között szépirodalmat és nyelvkönyveket is 
kölcsönözhet a hallgatóság, sőt vásárolhat 
is, ugyanis könyvesbolt is nyílt a könyvtár 
épületében. Az egyes intézetek könyvtárai 
már elsősorban szak-, illetve tudományte-
rület-specifikus könyvállománnyal várják a 
hallgatókat.

Az Egyetemvárosban jelenleg négy helyen 
kapható melegétel, sőt kettő pékség is talál-
ható a főépületben. Az Uni-Hotel aljában az 
Uni Café – az étkezésen túl – a kávé melletti 
beszélgetésekre is kiváló lehetőséget te-
remt, ahogy a Galéria épületében megnyílt, 
igazi kávékülönlegességeket kínáló Cafe 
Frei is.

A campus területén több papírbolt is elérhe-
tő, ahol a hallgatók – a könyvtárhoz hason-
lóan – fénymásolhatnak és nyomtathatnak 

város a városban –
a miskolci campus

A tapasztaltabb hallgatók a Miskolci Egyetem egyik legfőbb, országosan is egyedülálló 
értékét gyakran az Egyetemváros igazi campus-jellegében jelölik meg. De mit is jelent ez 
valójában, és miért lehet oly ’ fontos a hallgatók életében?
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13szolgáltatások

is, emellett és ennek során pedig számító-
géphez is juthatnak. Posta úgyszintén ta-
lálható az Egyetemvárosban, és ajándék-
bolt is, számos egyetemi és kari logóval 
ellátott ajándéktárggyal (ugyanitt buszjegy 
is vásárolható). Az Egyetemváros jelentős 
wifi-lefedettségének hála a hallgatók szinte 
bárhonnan könnyedén kapcsolódhatnak a 
világhálóra – például okostelefonról.

Aki sportolna szabadidejében, szintúgy 
megtalálhatja számításait, merthogy sport-
csarnok, felújított, igen magas kategóriájú 
futópálya, műfüves focipályák, edzőtermek, 
a campus határában pedig uszoda is várja 
a sportolni vágyó hallgatóságot (részletesen 
lásd a 16–17. oldalon). Az idei évben kiépült 
az Egyetemváros új bicikliút-hálózata is, 
amely természetesen több ponton kapcsoló-
dik Miskolc város hálózatához. A campuson 
emellett számos modern biciklitámasz és 
biciklitároló is épült, megteremtve az egész-
séges és környezetbarát kerékpározás még 
jobb lehetőségeit. (Az Egyetemvárost több 
buszjárat is érinti, a megközelítés tehát tö-
megközlekedéssel is jól megoldott.)

Ha leszáll az éj, a hallgatók biztonságos 
közegben, az Egyetemváros területén belül 
kapcsolódhatnak ki, hiszen több egyetemi 
szórakozóhely is várja őket az éjszakában: 
a leghíresebb minden bizonnyal a Rockwell 
Klub (a szórakozás lehetőségeiről részle-
tesen a 30. oldalon olvashatsz). A Miskolci 
Egyetem több mint 10 ezer hallgatója te-
hát éjjel és nappal egyaránt együtt lehet 
Magyarország legnagyobb, folyton pezsgő 
campusában.

Rada János Fo
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14 kollégiumok

Mint tudjátok (vagy ha nem, majd most meg-
tudjátok), a Miskolci Egyetemen hét épület 
várja új lakóit, egészen pontosan a Bolyai 
Kollégium hat épülettel, az Uni-Hotel pedig 
egy épületkomplexummal. A Bolyai Kollégi-
um épületeiben többféle, különböző szobá-
ban kaphattok elhelyezést: a kétágyas apart-
man elrendezésűtől kezdve a négyágyas 
és kétágyas szobákig. Az Uni-Hotelben 
kétágyas apartman szobák, valamint két-, 
illetve háromágyas férőhelyek találhatóak. 
A kollégiumok kivétel nélkül jól felszereltek, 
mosószobák (hat vagy több mosógéppel), 
sütőszobák (két-három villanysütővel) állnak 
a rendelkezésetekre. Az E/1-es kollégium 
szobái, valamint az Uni-Hotel férőhelyei saját 
konyhával rendelkeznek, míg a többi kollégi-
umban szintenként közös főzőhelységet ala-
kítottak ki. Minden épületben, emeletenként 
van tanulószoba, és – ami kicsit közelebb 
hozza az egyetemi érzést hozzátok – a Bolyai 
Kollégium tagjainak mindegyikében létezik 
úgynevezett klubszoba. A klubszobák a kol-
légiumok legnyüzsgőbb pontjai, ahol csocsó-
asztal, darts-gép, pókerasztal és különböző 
játékkonzolok biztosítják számotokra a kikap-
csolódást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

az egyetemi barátságok döntő többsége itt 
köttetik, úgyhogy bátran látogassatok majd el 
ezekbe a közösségi terekbe. A szobák mind-
egyikében – kollégiumtól függetlenül – szé-
lessávú internetet használhattok. 
A Miskolci Egyetem egy klasszikus egyetem-
város, mifelénk úgy is hívják, hogy város a 
városban. Nem csak tanulmányi épülete-
ket, könyvtárakat, kollégiumi férőhelyeket 
találhattok az intézmény területén, hanem 
rengeteg kiszolgáló létesítményt is, ami a 
könnyebb, kényelmesebb mindennapi éle-
tet biztosítja számotokra. Kávézókkal (Uni 
Café, Cafe Frei, stb.), éttermekkel és büfék-
kel (Egyetemi Menza, „Rácsos” Büfé, stb.) 
szórakozóhelyekkel (Rocky, Miller, Kettes 
Klub, stb.) vár titeket a Miskolci Egyetem. 
Előfordulhat, hogy megbetegszel, esetleg 
valamelyik fogad akarja éppen tönkretenni 
legszebbnek hitt napjaidat. Ilyenkor az E/4-es 
kollégiumban kialakított Egészségügyi Köz-
pontot érdemes felkeresni, ahol háziorvosi 
és fogorvosi rendelés is zajlik. Aki esetleg 
szeretne odafigyelni testének egészségére, 
az keresse fel az előbb említett épületet, hi-
szen oldalszárnyában torna-, és konditerem 
is található, vagy sétáljon át az Uni-Hotel föld-
szintjére, ahol komplett fitneszterem, szauna 
és szolárium szolgálja az igényeket. 

az én házam az én váram – a kollégium

Az én házam az én váram – tartja a híres angol közmondás. Nos, ha házzal nem is, de kollégi-
umi férőhelyekkel, saját szobával bőségesen tudunk szolgálni nektek. Lássunk pár hasznos infót 
a beköltözés előtt, és szabaduljunk meg a középiskolás sztereotípiáktól.
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15kollégiumok

Amennyiben bármilyen kérdésetek, prob-
lémátok van, az E/2-es épület földszintjén 
találjátok a Kollégiumi Igazgatóságot, ahol 
a gondnokokhoz és vezetőkhöz fordulhat-
tok, valamint minden karnak van kollégiumi 
ügyekért felelős elnöke. A „kolbiz” elnökök 
elérhetőségei az adott kar honlapján, vagy a 
Hallgatói Önkormányzat weboldalán megta-
lálhatóak. Ne feledjétek, a kollégiumi pályá-
zati rendszeren (www.mehok.uni-miskolc.hu/
kollsys) keresztül tudtok minden évben jelent-
kezni a férőhelyekre. A jelentkezéshez kap-
csolódó információkat megtaláljátok az előbb 
feltüntetett oldalon Pályázati Útmutató formá-
jában, amelyet alaposan tanulmányozzatok 

át a sikeres pályázás érdekében. A szüksé-
ges papírokat, igazolásokat leggyakrabban 
lakhelyetek önkormányzatától, munkáltatótól 
vagy nagyobb országos szervektől (pl. NAV) 
tudjátok kikérni. Ez egy időigényes folyamat, 
ezért mindig időben kezdjétek meg az iga-
zolások begyűjtését. A tapasztalatok alapján 
tanácsos, hogy kérdezzetek, beszéljetek 
szobatársaitokkal, idősebb szaktársaitokkal, 
a szakos kollégiumi elnökökkel, hiszen minél 
gyorsabb és sokrétűbb az információáramlás, 
annál kevesebb megválaszolatlan kérdés 
marad majd bennetek.

Nagy Tomi

Kar Név Telefonszám E-mail

MFK-HÖK Tislér György 30/ 563-6022 mfkkb@uni-miskolc.hu

MAK-HÖK Safarcsik Tibor 30/ 399-6010 makkb@uni-miskolc.hu

GÉIK-HÖK Juhász János 30/ 472-8068 geikkb@uni-miskolc.hu

ÁJK-HÖK Kelemen Kristóf 30/ 790-0682 ajkkb@uni-miskolc.hu

GTK-HÖK Bihari Barnabás 20/ 571-4915 gtkkb@uni-miskolc.hu

BTK-HÖK Csanálosi Edina 30/ 237-4557 btkkb@uni-miskolc.hu

EK-HÖK Farkas Gabriella 30/ 648-5976 ekkb@uni-miskolc.hu

BBZI-HÖK Rothauszky György 20/ 528-2475 bbzikb@uni-miskolc.hu

Bolyai Kollégium Igazgatóság:
(www.kollegium.uni-miskolc.hu)

Cím: Bolyai Kollégium
3515 Miskolc, Egyetem út 17.

Telefonszám: 46/565-111/14-91 mellék, 
46/565-262

Helye: Bolyai Kollégium
E/2 épület fszt. 9 szoba

E-mail: koll.szallas@uni-miskolc.hu

Uni-Hotel: (www.uni-hotel.hu)
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf.: 21. 

Telefon: 06/46-560-250

KOLLÉGIUM

EGYETEM 
KÖZPONTI 

TELE-
FONSZÁM

MELLÉK

E/1 46/565-111 14-81

E/2 46/565-111 14-82

E/3 46/565-111 14-83

E/4 46/565-111 14-84

E/5 46/565-111 14-85

E/6 46/565-111 14-86
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16 sportélet

sPorT a legmagasabb szinTen

Aerobic, asztalitenisz, tenisz, labdarúgás, 
kosárlabda, úszás – csak néhány lehetsé-
ges opció a majd’ egy tucat lehetőség közül. 
A nyitott és fedett teniszpályák, az Egyetemi 
Körcsarnokban található kézilabda és ko-
sárlabda pálya, a műfüves labdarúgópályák 
egyaránt kiváló lehetőséget biztosítanak 
a testmozgásra, nem beszélve a Kemény 
Dénes Városi Sportuszodáról, valamint az 
UNI-Hotelben és az E/4-es kollégium mellett 
működő konditermekről. Akadnak köztetek 
olyanok, akik élsportolóként érkeznek a Mis-
kolci Egyetemre, vagy egyszerűen a mozgás 
szeretete miatt a testnevelésórákon túl töb-
bet akarnak mozogni. Számukra szervezett 
sportegyesületi keretek között a MEAFC 
(Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club) 
biztosítja az esélyt a sportolásra. Van lehe-
tőség egyéni és szakosztályi versenyzésre 
is. Jelenleg tíz szakág működik (amerikai 
futball és cheerleader, asztalitenisz, kézilab-
da, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, táj-
futás, tenisz, tollaslabda, úszás–vízilabda), 

amelyeknek köszönhetően MEFOB és Uni-
versitas bajnokságokon egyaránt indulnak 
csapataink, továbbá több együttesünk ko-
moly sikereket ér el országos bajnokságok-
ban is. A MEAFC igyekszik felkarolni a helyi 
öntevékeny kezdeményezéseket is, mint 
például az önvédelmi- és küzdősport-okta-
tás, a testépítés, az alakformálás, továbbá 
támogat olyan nagyrendezvényeket is, mint 
a Szarvasűzők Egyetemi–Főiskolai Orszá-
gos Váltófutóverseny, az Egyetemi Sport-
nap, az Egyetemi Vándorkupa, valamint a 
TELEKOM Szabadtéri Egyetemi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság.
Az elmúlt évek legnagyobb fejlesztése fe-
jeződött be 2015-ben a Miskolci Egyetem 
sportéletében. Örömünkre szolgál beje-
lenteni, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség (IAAF) által rangsorolt „nemzetközi 

Talán minden frissen felvett hallgató tisztában van azzal, hogy egyetemi évei alatt is 
kötelező testnevelésórákat kell látogatnia. Jó hír, hogy megválaszthatjátok magatoknak, 
milyen sportot szeretnétek űzni, és azzal abszolválhatjátok a tantárgyat. Aki pedig eddig 
is aktívan sportolt, az ne csüggedjen, a legmodernebb infrastruktúrával várja hallgatóit 
a Miskolci Egyetem.
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MEAFC Központ
3515 Miskolc-Egyetemváros,

Körcsarnok
Telefon: 46/565-250

E-mail: meafc@meafc.hu
Facebook: www.facebook.com/MEAFC

Sportiroda:
3515 Miskolc–Egyetemváros,

Körcsarnok
Telefon: 46/565-252 vagy 46/565-111 és 

12-47-es mellék
E-mail: sportiroda@uni-miskolc.hu

Facebook:
https://www.facebook.com/miskolci-

egyetemisport
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17sportélet 17

A továbbiakban láthatjátok a legfontosabb elérhetőségeket, telefonszámokat, e-mail-
címeket a szakosztályokkal és sportklubokkal kapcsolatban:

Sportág Szervezet Női/
Férfi Edző neve Telefonszáma Email címe Edzés helye

Amerikai 
futball MEAFC férfi Szeitz László 20 / 461-8084 szeitzocsi@hotmail.com E/4 tornaterem

Atlétika pálya

Asztalitenisz MEAFC vegyes Holdi László 20 / 991-7680 holdi_laszlo@citromail.hu E/4 tornaterem

Cheerleading MEAFC vegyes Szeitz László 20 / 461-8084 szeitzocsi@hotmail.com Körcsarnok 
galéria

Kézilabda MEAFC női Solymosi 
Tamás 70 / 626-5334 soma45@citromail.hu Körcsarnok

Kosárlabda MEAFC női Lőrincz István 20 / 388-3872 lorincistvan@citromail.hu Körcsarnok

Kosárlabda MEAFC férfi Dr. Fazekas 
Csaba 70 / 337-3610 fazekas.csaba4@chello.hu Körcsarnok

Röplabda MEAFC vegyes Veres Zsófia 70 / 613-7932 veres.zsofi90@gmail.com E/4 tornaterem

Tollaslabda MEAFC vegyes Morvai István 30 / 411-8767 morvaiistvan@t-online.hu E/4 tornaterem

Thai boksz MEAFC férfi Kökény 
József 70 / 625-4234 kokeny.jozsef@gmail.com Körcsarnok 

galéria

Dolgozói 
futball Egyetemi vegyes Havasi István 30 / 967-4711 gbmhi@uni-miskolc.hu Körcsarnok

Aerobic/ 
zumba

TÁMOP 
pályázat vegyes Szabó 

Viktória 20 / 580-5369 szabovikifitness@gmail.com Körcs. galéria

  Fitness Külső vegyes Szabó 
Viktória 20 / 580-5369 szabovikifitness@gmail.com Körcs. galéria

Karate Külső vegyes Brindza Zsolt 30 / 545-2280 bodza967@gmail.com Körcsarnok 
galéria

Wing Tsun 
Kung Fu Külső vegyes Puskás 

Norbert 70 / 550-0304 puskasnorbert@wtmiskolc.hu Körcsarnok 
galéria

Sportlövészet Külső vegyes Harczos 
György 30 / 481-6364 ghfoto@freemail.hu E/2 alagsor

Futóklub TÁMOP 
pályázat vegyes Tigyi József  sportiroda@uni-miskolc.hu Atlétika pálya

A” minősítésű komplexum épült a Miskolci 
Egyetemen, amely szintén várja a sportolni 
vágyókat és több rangos országos és nem-
zetközi versenynek is otthont ad majd az el-
következendő években. 
Ajánljuk figyelmetekbe a MEAFC hivatalos 
központját (www.meafc.hu) és a Miskolci 

Egyetem Sportirodáját (www.sport.uni-mis-
kolc.hu), ahol minden fontos információt 
megtudhattok. Oktatóink és vezetőink ru-
galmasak, ők is voltak egyetemisták, tehát 
bátran felkereshetitek őket problémáitokkal, 
kérdéseitekkel.

Nagy Tomi
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Hallgatói
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20 Gólyatábor

Amikor utoljára léptek ki a gimnázium kapuján, 
elfog egy érzés. Egy érzés, amelytől nem tud-
tok szabadulni. Hiányérzetetek van. Tudjátok, 
hogy az egyetemen már semmi sem fog ha-
sonlítani a gimis éveitekhez, és tudjátok, már 
semmi sem lesz ugyanolyan, mint amilyen 
eddig volt. Egy korszak lezárult, egy lépéssel 
ismét közelebb kerültetek a felnőtt élethez, 
és egy új kapu szárnyai tárják elétek mindazt, 
amivel ezúttal kell megküzdenetek. Persze 
ez nem azt jelenti, még véletlenül se értsetek 
félre, hogy mostantól csupán szenvedés vár 
rátok: épp ellenkezőleg! Az elkövetkezendő 
néhány sorban szeretnénk nektek felvázolni, 
miért is olyan jó dolog miskolci egyetemistának 
lenni, és azt, miért is annyira fontos, hogy részt 
vegyetek a gólyatáborban. 
A mi egyetemünk különleges. Tudom, most 
valamennyien egyhangúlag gondolhatjátok, 
hogy mindenki ezt mondja a saját egyetemé-
ről. De higgyétek el, a mi egyetemünk valóban 
különleges. A Miskolci Egyetemnek múltja és 
hagyományai vannak. Campusunk hagyo-
mányai egészen 1735-ig nyúlnak vissza. Ek-
kor alapult meg a selmecbányai Bergschola, 
amelynek egyik utódintézménye a Miskolci 
Egyetem. Tehát egy több mint 270 éves ha-
gyományról beszélünk akkor, ha a Miskolci 
Egyetem hagyományai kerülnek szóba. A 
frissen érkezett diákságot a selmecbányai 
akadémisták nagy előszeretettel ugratták, s 
különböző vicces feladatok elé állították őket, 

hogy megtudják, mennyi mindent képesek 
eltűrni, hogy az Akadémia tanulói befogadják 
őket, majd barátjukként tekintsenek rájuk. A 
frissen érettségizett diákság hajlamos a világ 
urának képzelni magát, ezért az akadémisták 
az egyik legfontosabb feladatuknak tartották, 
hogy erről a magas polcról, amelyre magukat 
képzelni vélik az elsősök, leszállítsák őket. 
Már akkor megkezdődött az újonnan odakerült 
diákok ugratása, amikor leszálltak a vonatról, s 
csillogó szemekkel, megpakolt csomagjaikkal 
elindultak az Akadémia kapui felé. 
Hagyományaink alappillére a barátság és a 
bajtársiasság. Ha két szóval kellene jellemezni 
a hagyományőrzést, akkor talán ez a két szó 
lehetne az. Lehetséges, hogy most még nem 
értitek, sőt szinte biztosan nem. De ha eljöt-
tök a bALEK7-re, és ott végighallgatjátok az 
idősebbek viccesebbnél viccesebb anekdo-
tázását, akkor fel fog csillanni valami a sze-
meitekben. Fel fogják tudni kelteni az érdek-
lődéseteket, és el fogtok menni legalább egy 
balekoktatásra. Azt, hogy mi is az a balekok-
tatás, és hogy mi is folyik egy-egy oktatáson, 
hogy kik oktatnak és mit, az maradjon egyelő-
re titok előttetek. Higgyétek el, mindenre fény 
derül, ha eljöttök a gólyatáborba. Biztosan fur-
csálljátok, hogy a Miskolci Egyetem bALEK7-
re invitál, tehát nem egy átlagos gólyatáborba. 
Ez is – mint szinte minden a miskolci diákélet-
ben – Selmecbányához kötődik. Most legyen 
elég annyi, hogy ha jelentkeztek a bALEK7-re, 
majd eljöttök, ott meg fogjátok tudni azt, hogy 
ki is az a balek.
Hét kar és egy független intézet szervezi meg 
egyetemünkön a gólyatábort. Nyolc különbö-
ző fakultás egyetlen egyetemvárosban. Talán 
nem kell részletezni, hogy milyen hangulat és 
látvány tárul a szeme elé augusztus utolsó 
hetében az egyetemre érkező leendő hallga-
tóságnak és a véletlenül ide tévedőknek. Az 
egész egyetem nyüzsög, minden színes és 
hangos, mindenhol különböző mondókákat 
és csatakiáltásokat skandálnak. Minden kar-
nak megvan a saját kari pólója, ami azt jelenti, 
hogy már messziről meg lehet állapítani egy-
másról, hogy ki melyik karnak a hallgatója. 
Valahol mindig van egy csapat diák, amely 

A GÓLYATÁBOR
…avagy, ahogy mifelénk hívják, a bALEK7
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21Gólyatábor
épp a kari köszöntéseket szajkózza. De, ami 
a legfontosabb, mindenki arcáról az sugárzik, 
hogy mennyire élvezi ezt a pár napot, és hogy 
milyen jól érzi magát ebben az egészen fura, 
különlegesen új világban. Fontos, hogy ez alatt 
a pár nap alatt hasznos információkhoz jut-
hattok a választott szakotokkal kapcsolatban, 
valamint megismerhetitek az adott kar dékán-
ját, a Hallgatói Önkormányzat elnökét, de akár 
még az intézetigazgató oktatókat is. Az idő-
sebb diákokkal való kapcsolat nemcsak mint 
barátság lehet kifizetődő számotokra, hanem 
nagy segítség lehet tanulmányi szempontból 
is, hiszen megtudhatjátok például, hogy melyik 
tanárnál érdemes felvenni egy-egy órát, vagy 
épp jegyzetet szerezhettek a későbbi nehéz 
vizsgákhoz. 

Minden kar gólyatábora különleges valamiért. 
Az egészségügyisek minden évben ellátogat-
nak a Barlangfürdőbe, a gazdászok Tarcalra 
mennek borkóstolásra, a bölcsészek az utolsó 
este egy hatalmas éjszakai családvetélkedő-
vel zárják a hetet, a bányászok az Őskohónál 
mérik össze erejüket a kohászokkal, és az „így 
lesz Firma s veterán” programjukkal éjszaká-
ba nyúlóan mutatják be az egyetemi ranglét-
ra különböző állomásait. Mindez persze csak 
néhány a felejthetetlen élmények sorából. Ha 
nem szeretnél kimaradni egyetemi éveid leg-
meghatározóbb élményéből, akkor gyere el a 
bALEK7-re, és élvezd ki a nyár utolsó, és szor-
galmi időszakod első buliját.

Muntyán Bernadett

Ha elakadtál a Gólyatáborban, kérdésed van, keresd a karodhoz tartozófőszervezőket a következő elérhetőségeken!
MFK Tóth Balázs 70/270-4796 balazstoth9010@gmail.comMFK Varga Péter 30/878-5447 varga450@gmail.comMAK Alexa Márk 70/417-3327 makhok@uni-miskolci.huMAK Kronovetter Márton 30/226-8812 makvb@uni-miskolc.huGÉIK Szobonya Kornél 30/442-1553 gepeszgolya2015@gmail.comGÉIK Fedor Gergely 

Márton
20/259-4948 gepeszgolya2015@gmail.com

ÁJK Berzeviczi Márk 20/525-1933 ajkhok@uni-miskolc.huÁJK Čertický Mário 20/261-6423 ajkvb@uni-miskolc.huÁJK Nagy Tibor 20/2616423 ajkvb@uni-miskolc.huGTK Gyenge Norbert 70/245-8453 megtkgolyatabor2015@gmail.comGTK Péntek Ádám 20/363-3983 megtkgolyatabor2015@gmail.comGTK Mihics Boglárka 30/375-0512 megtkgolyatabor2015@gmail.comBTK Szabó Gábor 70/622-4310 btkhok@uni-miskolc.huBTK Konyári Ádám 70/333-4674 konyaria@uni-miskolc.huBTK Czövek Erzsébet 
Gabriella

70/621-7024 btkszob@uni-miskolc.hu
EK Kiss Máté 30/983-8505 ekhok@uni-miskolc.huEK Vitárius Dorina 30/789-5510 ekvb@uni-miskolc.huEK Kányási Krisztina 30/6363388 ekvb@uni-miskolc.huBBZI Török László 30/643-5595 bbzihok@uni-miskolc.huBBZI Tóth Adrienn 30/548-3477 bbzihok@uni-miskolc.hu
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22 körkérdés

HALLGATÓK A GÓLYATÁBORRÓL

MFK ‒ Orehóczki Zsófia 
bALEKHÉT - számomra viccelődés, ismerkedés, feladatmegoldás, csapatjáté-
kok. Nagyon szép emlékekkel gazdagodtam, a szórakozás mellett megismer-
tem a leendő évfolyamtársaim és a felsőbb éves hallgatók egy részét. Ennek 
köszönhetően nem kellett ismeretlenül kezdenem az egyetemet, és tudtam 
kihez fordulni, ha problémám adódott. Már akkor körvonalazódott bennem, 
hogy szeretnék ebbe a családba tartozni, ápolni a hagyományokat. Eddigi 
egyik legjobb döntésem volt, hogy ezt az egyetemet választottam, itt nem lehet 
unatkozni. Noha, még csak egy év telt el, várom a következőt, szeretnék még 
több élménnyel gazdagodni!

GÉIK 
A Miskolci Egyetemről az otthoni barátaimtól hallottam először, és már 
akkor nagyon megtetszett. Miután eljöttem a bALEK7re, megtapasz-
talhattam, hogy amiket meséltek minden igaz, az emberek közötti 
összetartás, a remek hangulat és a hatalmas bulik. Minden tekintetben 
a Miskolci Egyetem volt számomra a legjobb választás, és ha ezt most 
olvasod, akkor tudnod kell, hogy a legjobb helyre kerültél. A gólyatábor-
ban megismert emberek nagy részével jó barátságot kötöttem, és azóta 
is együtt vesszük az akadályokat az egyetemen. Egy nagycsalád részévé 
válhattam azáltal, hogy ide jöttem továbbtanulni. Későbbiekben a hagyo-
mányokat is közelebbről megismertem, és teljesen beleszerettem, ezen 
okból keresztelkedtem meg. A tanulás és a hagyományok őrzése közötti 
egyensúlyt is sikerült megtalálnom. Büszke vagyok arra, hogy ide tar-
tozom, és biztos vagyok benne, hogy még rengeteg remek élménnyel 
fogok gazdagodni.

ÁJK ‒ Kántor Kinga
Mikor beadtam a jelentkezésemet a gólyatáborba, nem tudtam mi fog várni, mert 
semmit sem hallottam a Miskolci Egyetem Gólyatáboráról. Pozitív csalódás volt 
számomra, mivel a szervezőktől kezdve mindenki nagyon segítőkész és rendes 
volt velem végig. Örömmel gondolok vissza a bALEKHÉTRE, mert jó volt, hogy 
tanévkezdés előtt már sikerült az évfolyamtársaimat megismerni, és nem isme-
retlen emberekkel találkoztam első nap, mikor beléptem az előadóba. A selmeci 
hagyományokkal is megismertettek minket, és nagyon megfogott, hogy az egye-
tem ilyen régi múltra tekint vissza, és ilyen hagyományrendszerre épül.

EK ‒ Kiss Máté
2013-ban gólyaként, kissé szorongva jöttem a bALEKhétre, nem tudtam 
pontosan mi vár rám, azonban a kari szervezők nyitottsága és közvetlensé-
ge hamar átlendített ezen az állapoton. Az ezt követően kialakult családias 
légkör pedig egy fergeteges, felejthetetlen kalanddá alakult, melyet sosem 
fogok elfeledni. Idén immár főszervezőként azon dolgozom, hogy hasonló 
pozitív élményekkel, hatalmas bulikkal, felejthetetlen sztorikkal és életre 
szóló barátságokkal gazdagodjon minden elsőéves a gólyatáborban. És 
végezetül kívánom, hogy érezzétek jól magatokat itt a Miskolci Egyetemen!
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23körkérdés

GTK ‒ Seres Máté
Mit is jelent Miskolcon egyetemistának lenni? Azt hiszem, jó úton jársz, 
hogy megismerd.  Az első állomás az augusztusi gólyatábor. Eloszlatva 
a félelmeket ez nem egy kötekedős, „szivatatós” négy nap, hanem al-
kalom arra, hogy megismerd az évfolyamod és a felsőbb éveseket.  A 
Miskolci Egyetem egyik nagy előnye a kitűnő környezet, a campus, ahol 
egy helyen van minden. Az egyetem tekintélyt parancsoló épületei mellett 
jelen van a kiváló lehetőségeket biztosító sport centrum, a kollégiumok, 
a változatos ételeket kínáló Menza, a nagy sétáknak és baráti bográcso-
zásoknak helyet adó csodálatos park és még sorolhatnám. Másik előnye 
az a közösségi élet, amelynek jelképe az összetartozás, mely később 
egy életen át elkísér. Ennek kialakulását segítik a szakestélyek, mely a 
selmeci diákhagyományok követőinek egyik legfontosabb rendezvénye. 
Kétségkívül a legünnepélyesebb és legrangosabb esemény az egyetemi életben. A szakestély diák-
rendezvény, melyen kizárólag a megkeresztelkedettek vehetnek részt. A hagyományápolás során a 
hallgató eljut a pogányságtól a válétálásig, mely a végzős búcsúja az egyetemtől.  Ezen kívül lehetősé-
ge van a hallgatóknak diákszervezetekben való tevékenykedésre: Diák Sportkör, HÖK, AISEC, Hantos 
Elemér Szakkollégium, Egyetemi lelkészség, és még számos egyéb.
Minden évben megrendezésre kerül a Miskolci Egyetemi Napok (MEN), mely egy több napos koncer-
tekkel és vetélkedőkkel tarkított egyetemi fesztivál.  A magas szakmai színvonal és a hagyományőrző 
közösségi élet együtt járul hozzá ahhoz, hogy büszkeséggel és szép emlékekkel gondoljatok majd 
vissza az itt megélt egyetemista éveitekre.

BTK ‒ Papp Mária

Papp Mária vagyok harmadéves angol-földrajz szakos hallgató. Nővé-
remtől hallottam először a Miskolci Egyetem nagy múltú hagyományai-
ról, és alig vártam, hogy én is részt vehessek mindenben, amiben ő is. 
A tábor hatalmas élmény volt, szórakoztató és hasznos programokkal: 
egyetemi körtúra, lillafüredi kisvasutazás, éjszakai vetélkedő, és termé-
szetesen az esti zenés-táncos mulatságokról se feledkezhetünk meg. 
A barátaim nagy részét a gólyatáborban és a bALEKoktatáson ismer-
tem meg. Nagyon jól érzem magam az egyetemen, ha most újra jelent-
kezni kellene, ugyanígy csak ide adnám be a jelentkezésem!

MAK ‒ Kazup Ágota
Elsősként biztosan tele izgalommal, kis félelemmel külditek el a jelentkezési 
lapot a gólyatáborra, a bALEKhétre. Ez természetes, hiszen teljesen más vi-
lágba csöppentek bele, új hely, új emberek. De Ti, akik eljöttök, nagy előnyre 
tehettek szert. A felsőbbévesek nagy szeretettel várnak Titeket, navigálnak, 
hogy is mennek a dolgok az egyetemen. Bemutatják a várost, az Egyetem-
várost, mi merre található. Ismeretséget, barátságot köthettek a nagyokkal, 
évfolyamtársaitokkal, és lesz kihez fordulnotok szeptemberben már az első 
napon is. Elmesélik, milyen érdekességek várnak Rátok, mindezt egy kalan-
dos héten, szórakozással, nevetéssel, színes feladatokkal, programokkal, 
hajnalig tartó bulival megfűszerezve. 
  Végül, de nem utolsó sorban eközben találkozhattok a selmeci hagyomá-
nyokkal is, melynek varázsa, bízom benne, Titeket is rabul ejt majd.
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A Miskolci Egyetem jogutód-intézménye az 
egykori, még 1735-ben alapított Selmecbá-
nyai Akadémiának, amelynek karait több 
mint 65 éve, Selmecbányáról Sopronon át 
sodorta Miskolcra a történelem. Ám nem 
csupán az ősi karokat és a hagyományos 
egyetemi képzéseket fogadta be Miskolc vá-
rosa, hanem azt az egyedülálló diákhagyo-
mány-rendszert is, amelynek alapja a néhai 
selmeci akadémisták között formálódott 

bajtársias szellemiség, és amely mára az 
egyetem valamennyi karának hallgatói előtt 
nyitva áll. Márpedig megéri élni a lehető-
séggel: a tapasztalatok szerint ugyanis a 
hallgatók a legkevésbé sem bánják meg, ha 
belecsöppennek a selmeci hagyományok 
különleges világba.
A hagyományőrzés persze sohasem kötele-
ző, ám aki vállalja, hogy megkeresztelkedik 
a diákhagyományok szerint, és elvégzi az 
ehhez szükséges feladatait, vagyis részt 
vesz az ún. balekoktatáson, majd teljesíti 
a szükséges balekvizsgát – amelynek cél-
ja sohasem a fiatalok megalázása(!) –, nap 
mint nap egy erős és összetartó közösség 
részeként élheti meg egyetemi éveit, ame-
lyek során minden segítséget megkaphat 
majd azoktól a felsőbb évesektől, akik ta-
nulmányai elején bevezették a selmeci 
diákhagyományok rendszerébe. Ami a se-
gítséget és a folyamatos támogatást illeti, 
különösen fontos a keresztszülők szerepe, 
hiszen valamennyi „pogány” – tehát frissen 
felvett, így még meg nem keresztelt diák –, 
aki a hagyományőrzés útját választja, ide-
jével keresztszülőket választ magának a 

„ha selmec hív” –
egyedülálló diákHagyományok a miskolci egyetemen

A Miskolci Egyetemen máig élnek és virágoznak a több száz éves gyökerű selmecbányai 
diákhagyományok, amelyek különleges és életre szóló élményekkel gazdagíthatják a hall-
gatók egyetemi éveit, és amelyek immár hivatalosan is a nemzeti kulturális örökség részét 
képezik. Az országosan egyedülálló, értékgazdag diákélet szintúgy érv lehet Miskolc mellett, 
ahogy az egyetem tudományos kiválósága is.
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25Örökség
régebben megkeresztelkedett hallgatók, az 
ún. firmák sorából.
A selmeci hagyományok szerinti szakesté-
lyek különleges atmoszférája semmi más-
hoz sem fogható élményt nyújt, ahogy a 
számos selmecbányai kirándulás is, amely-
re a hagyományőrző társaságok várják idő-
ről időre a jelentkezőket, de úgyszintén ku-
riózumszerű például a szalamander, vagyis 
a végzős hallgatók fáklyás felvonulása. A 
selmeci diákhagyomány-rendszer tehát vé-
gigkíséri a hallgatókat egyetemi pályájukon, 
sőt még azon túl is, hiszen a hagyományok 
olyan közösséget teremtenek, és olyan ba-
rátságokhoz segítik a hallgatókat – akár 
hallgatótársaikkal, akár a szintúgy hagyo-
mányőrző oktatóikkal –, amelyek egy egész 
életre szólnak.
A szakestélyek és általában az aktívabb, 
élménydúsabb közösségi élet mellett a ha-
gyományőrzés számos további előnyt rejt 
azok számára, akik megkeresztelkednek. 
A hagyományőrző hallgatók karonként el-
térő, sajátos egyenruhát, illetve egyenvise-
letet hordhatnak, a szakestélyeken éppúgy, 
ahogy például a vizsgákon vagy éppen az 
egyetemi ünnepélyeken, majd utolsó egye-
temi évük idején végzős 
szalagot tűzhetnek karjukra, 
amely színével messziről 
jelzi, hogy viselője mely ka-
ron végez az egyetemen. A 
kari címerrel ékesített gyű-
rű, amely a jövőben majd 
mindig jelezni fogja, hogy 
gazdája egykor Miskolcon 
volt egyetemista, szintúgy 
a hagyományőrző hallgató-
ság kiváltsága.
A megkeresztelt hallgató 
mindemellett a mintegy 
harminc hagyományőrző 
társaságnak is tagja lehet. 
Több társaság már évtize-
dek óta folytatja tevékeny-
ségét a miskolci campu-
son, természetesen újabb 
és újabb tagokkal felvéve 
a fiatalabb generációk 

sorából. A tagság tehát egy-egy nagy tekin-
télyű társaságban a felvett hallgató hagyo-
mányőrző tevékenységének a megbecsülé-
sét is jelenti, és komoly presztízzsel járhat a 
megkeresztelt hallgatóság soraiban.
A selmeci hagyományok elismertségét és 
jelentőségét bizonyíthatja, hogy 2014-ben 
a hagyományőrzés felvételt nyert az UNES-
CO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékére.

Rada János
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nem csuPán vas és beTon
az egyeTem városa, miskolc

Sajnos Miskolc gyakorta afféle szürke iparvárosként jelenik meg a magyar közgondolkodás-
ban, pedig a város éppúgy gazdag múlttal és értékvilággal léphetett a 21. századba, 
mint maga a Miskolci Egyetem. A hallgatói éveit is gazdagabbá teheti az, aki kellőképpen 
nyitott, és felfedezi a borsodi központ világát.

Hamar szakítsunk egy sztereotípiával: Mis-
kolc nem a szocialista iparosítás produk-
tuma, még akkor sem, ha a háború utáni 
iparosító (város)politika tényleg erőteljes 
nyomokat hagyott rajta. A város ugyanis már 
a 19. század végére fontos ipari és kereske-
delmi központtá fejlődött, amelynek belváro-
sa javában máig megőrizte az egykori pol-
gári világ – főleg klasszicista és szecessziós 
– építészeti örökségét. A történelmi belváros 
persze nemcsak műemlék jellegű épületei-
vel, hanem a kulturális élet legfőbb intézmé-
nyeivel is várja az egyetemi hallgatóságot 
(is), így például a Miskolci Nemzeti Szín-
házzal, amely – nem mellesleg – a jelenlegi 

Magyarország első kő-
színházaként épült. A 
belvárost gazdagítja 
még a Szinva patak, 
és különösen a nem-
rég megújult Szinva 
terasz is. A történelmi 
városrész fölé emelke-
dő Avas hegy a maga 
kilátójával és templo-
mával úgyszintén han-
gulatos atmoszférát te-
remt. Az említett kilátó 
egyébként, ahonnan a 
hegyoldal zöldövezeté-
ből szemlélhetjük az alattunk elnyúló várost, 
különösképpen ajánlott.
Ugyanakkor a magyar középkor emlékeit is 
fellelhetjük Miskolcon, egész pontosan Diós-
győrben. A város egyik fő büszkesége ugyan-
is az a diósgyőri vár, amely a fénykorát még 
Nagy Lajos királysága idején élte. A magyar-
országi gótikus várépítészet gyöngyszeme 
egyébként tavalytól már felújított állapotában 
fogadhatja látogatóit. …És ha már Diósgyőr: 
a város fontos jelképe maga a futballcsapat, 
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27miskolc
amelyet egy országszerte egyedülálló miliő 
vesz körül. A DVTK lényegében a miskolci, 
sőt a borsodi mindennapi kultúra és identitás 
fontos tényezőjévé vált.
Miskolc–Lillafüred szintén olyan hely, ahová 
egyszer mindenképpen érdemes ellátogat-
ni, merthogy a mai közigazgatási Miskolc 
egyik, ha nem a legszebb része, amely el-
sősorban a természetben kikapcsolódni, 
illetve kirándulni vágyókat invitálhatja. A 
festői Hámori tó mellett itt található többek 
között Magyarország legmagasabb vízesé-
se, a tó felett pedig a híres neoreneszánsz 
kastélyszálló is. Úgyszintén fontos turisztikai 
központ Miskolctapolca, ahol az év bármely 
periódusában felkereshetjük az – Európában 
is kuriózumszerű – Barlangfürdőt, amely egy 
természetes barlangban kiépült meleg vizű 
medencékkel várja vendégeit. A tapolcai 
parkban található az igen különleges Békás-
tó is: a régi kráterben mintegy ötven hőfor-
rás táplálja tavat, a vízfelszín pedig, amelyet 
több helyütt vízililiom borít, szinte bugyog a 

feltörő gázoktól.
Persze a helyi nehézipari örökségről sem 
feledkezhetünk meg, ugyanis Miskolc acél-
városi múltja is hozzájárult a város mai ar-
culatához és karakteréhez, tehát része egy 
olyan egésznek, amelyet igenis lehet szeret-
ni. Érdemes tehát felkeresni a diósgyőri gyár 
épületeit is, ahol nyaranta immár fesztivál és 
egyéb kulturális programok is várják a fiatal-
ságot.

A folyamatosan szépülő történelmi belváros 
galériái, múzeumai és templomai, a régi Di-
ósgyőr vára és hangulatos utcái, vagy éppen 
a Bükk hegység kirándulóhelyei – megannyi 
további értékkel együtt – egyaránt arra biz-
tathatja a hallgatóságot, hogy ne maradjon a 
hét valamennyi napján az Egyetemvárosban, 
hanem nyisson, és fedezze fel magának a 
városnak, Miskolcnak a világát is.

Rada János
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mi vár ráD a Tanév során?
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Az év első és legizgalmasabb programja az 
újonc egyetemisták számára természetesen 
a gólyatábor, amely idén augusztus 23-tól 
27-ig tart. Itt jó hangulatban ismerheted meg 
leendő csoporttársaidat, és akár már ek-
kor életre szóló barátságokat köthetsz, ami 
meghatározó lehet egyetemi éveidre nézve 
is. Olyan tapasztaltabb, felsőbb éves hallga-
tókkal ismerkedhetsz meg, akikhez később is 
bátran fordulhatsz segítségért. És persze már 
egy kis ízelítőt is kaphatsz abból, milyen is az 
élet itt, a Dudujka-völgyben.
Érdemes felírni a naptáradba a regisztrációs 
hét időpontját is, ez ebben a szemeszterben 
augusztus 31-től szeptember 4-ig tart. Fontos 
azonban, hogy minden karon eltérő időpont-
tól válik elérhetővé a neptun, amelynek se-
gítségével fel tudod majd venni a tárgyaidat. 
Az első félév szorgalmi időszakában (szept. 
7. – dec. 11.), illetve a vizsgaidőszakban tu-
dod ezeket teljesíteni (dec. 14. – jan. 30.), 
amiért kreditpontok járnak. Ezek nemcsak a 
hőn vágyott diplomához segítenek közelebb 
jutni, de egyetemista éveid alatt ösztöndíjat 
is kaphatsz értük, megfelelő tanulmányi átlag 
mellett.
A tanuláson túl azonban ne félj, tengernyi 
egyéb programot is kínál az Egyetem. Ha úgy 
gondolod, a nyáron kicsit ellustultál, használd 

ki a sportnap fitt programjait, amelyeken 
szeptember 18-án vehetsz részt. A különféle 
sportágak mellett itt még ráadásul a főzőtudo-
mányod is megcsillogtathatod, kivívva a cso-
porttársak és tanáraid elismerését. A Kutatók 
Éjszakája is számos érdekességgel vár szep-
tember 25-én, izgalmas programok, kísérle-
tek tanúja lehetsz, amelyek kizárólag ezen az 
éjszakán elérhetőek. Legyen az zselészörny 
a pohárban, vagy 3D-s nyomtatás, illetve ha 
esetleg Lángzenészekkel, vagy „e-Zsigával” 
találkoznál, netán robotfocit néznél, vagy épp 
kínai gombócot készítenél, itt semmi sem le-
hetetlen.
A koronát pedig a félévre a gólyabál teszi fel 
november 6-án, ahol a gólyák hivatalosan is 
egyetemi polgárokká válnak, lesz bálkirály-
nő-, illetve bálkirály-választás, és persze buli 
hajnalig.
A programok sora pedig a második félévben 
sem ér véget, többek között az Állásbörze és 
a Miskolci Egyetemi Napok is hozzátartozik a 
tavaszhoz itt az egyetemen. További progra-
mokért keresd minden hónapban a MEgazin c. 
újságot – online vagy nyomtatott formában –, 
hogy biztosan ne maradj le semmiről.

Tóth Orsi

Új tanév, új kihívások – az ősz közeledte minden gólyát izgalommal tölt el, hiszen közeledik 
élete legszebb pár éve, amelyet itt, a Miskolci Egyetem campusán tölt majd el. Bár a nyári 
kalandok még élénken élnek emlékezetedben, szeretnéd tudni, mi minden vár rád szeptem-
bertől? Hadd nyújtsunk egy kis ízelítőt a megannyi programból, amelyet idén az Egyetem-
város tartogat számodra.
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29szabadido

egy éjszaka a TuDomány világában –
kuTaTók éjszakája 2015-ben is 

Túl a gólyatáboron, a regisztrációs héten, 
és szorgalmasabb diákok esetén jó pár elő-
adáson is, szeptember végén újabb izgalmak 
várnak egyetemünk kapuin belül. 2015 szep-
temberének utolsó péntekjén, Miskolcon im-
máron 8. alkalommal rendezik meg a Kutatók 
éjszakáját. E napon nem csak a Rockwell kí-
nál éjszakai szórakozási lehetőséget, hanem 
az egyetem többi épülete is nyitva áll. 
A program bepillantást enged a tudomány 
világába, az előadások, kísérletek és tudo-
mányos bemutatók során szinte minden tu-
dományág kutatóival megismerkedhetnek 
az érdeklődők. A rendezvény 10. alkalommal 
kerül megrendezésre Magyarországon, kü-
lönlegessége, hogy egész Európában egy 
napon, és mindig szeptember utolsó péntek-
jén tartják, ugyanis az EU szeptember utolsó 
péntekét jelölte ki a tudomány és a tudomá-
nyos életpálya népszerűsítésére. A program 
kiemelt célja, hogy megváltoztassa a kuta-
tókról kialakult képet, valamint a tudományos 
eredményeket szórakoztató, érthető módon 
tárja a nagyközönség elé, még vonzóbbá 
téve ezáltal a tudományos pályát. 
Szabó Attila a Műszaki Anyagtudományi Kar 
dékánhelyettese és a rendezvény főszerve-
zője elmondta, idén is több helyszínen várják 

az érdeklődőket az egyetemi Campuson, a 
Zenepalotában, és új helyszínként jelentke-
zik a Pannon Tenger Múzeum is, ezenfelül az 
előző évekhez hasonlóan várhatóan a város 
középiskolái szintén részt vesznek páran a 
programokban.
A programokat úgy válogatják össze, hogy 
a látogatók lehető legszélesebb korosztályát 
szólíthassa meg, így minden kedves érdek-
lődőt várnak 0-99 éves korig. Természetesen 
a középiskolás korosztály, mint minden egye-
tem számára, a Miskolci Egyetem számára is 
fontos, ezért az intézmény reméli, többeket 
sikerül meggyőznie a továbbtanulás, a mű-
szaki és nem-műszaki tudományos kutatás, 
illetve a kutatói élet szépségeiről.
Az idei rendezvény mindenképpen igyekszik 
újdonságokat is bemutatni, idén célja a minél 
fiatalabbak előtérbe helyezése, így nagyobb 
hangsúlyt kerülhet a hallgatók által elért szép 
eredmények bemutatására. Új helyszín és új 
program a Pannon Tenger Múzeum, és az 
eddigi sikeres és közkedvelt programokba is 
újdonságokat fognak becsempészni.
A fiatalok minél nagyobb mértékű bevoná-
sában, a fiatal tehetségek felkarolásában jó 
lehetőség a Kutatók Éjszakája rendezvénye, 
így fontos részét képezi az új tehetséggondo-
zási programnak is.

Báthori Kinga

2015. szeptember 25-én ismét a közérthető tudományé a főszerep: idén is izgalmas 
kísérletekkel, előadásokkal, laborlátogatásokkal és számos programmal várja az érdeklő-
dőket a Kutatók Éjszakája.

Fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
r



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

------------

--------

30 ÚT A DIPLOMÁIG

éjjel–naPPal miskolci egyeTem

…merT ráD is egy új éleT vár!

A campus nappal egyetemi előadások és 
szemináriumok helyszíne, ahol a hallgató-
ság sürög-forog tanórái között, mígnem késő 
délutánra, a tanítási nap végére az egyetem 
elcsendesedik. Igaz, nem pihen sokáig, éjjel 
ugyanis újra megmozdul, újra élet járja át 
közösségi tereit: mégpedig a hangos és han-
gulatos egyetemi éjszakai élet, amely felejt-
hetetlen élményekkel, barátságokkal és sze-
relmekkel gazdagíthatja, és teheti teljesebbé 
a hallgatók egyetemi éveit. A miskolci campus 
világa egy szebb, teljesebb és hosszabb ifjú-
ság lehetőségét rejti. Kapui pedig nyitva áll-
nak.

Itt bármely napon lehet „szombat”, merthogy 
az Egyetemváros szórakozóhelyei jóformán 
mindig nyújtanak módot ahhoz, hogy a fia-
talság együtt tölthesse éjszakáit, sőt itt még 
a nyári fesztiválszezon is előbb rajtol, hiszen 
a Miskolci Egyetemi Napok – mindig színes 
és színvonalas programjával – már májusban 
elhozza a fesztivált. És persze a dühös szom-
széd veszélye sem fenyegethet, ugyanis itt, 
a miskolci campuson, több mint tízezer egye-
temista birodalmában az éjjel valóban csak a 
fiataloké lehet, ami pedig az egész országban 
egyedülálló dolog. (Miskolcon az egyetemi ta-
nulmányi épületek és kollégiumok a klubokkal 
és az egyéb szolgáltató egységekkel együtt 
a város határában, a Dudujka-völgyben talál-
hatóak.)
A „szépruhás” esték szerelmeseit minden 
novemberben várja a Gólyabál, a Bányász–
Kohász Balekbál, majd – például – február-
ban a Közgazdász Bál is, és természetesen 
mindkettő nyitott az egyetem valamennyi hall-
gatója felé. A miskolci Egyetemváros persze 
még számos további, az egyetem minden-
napjait és éjjeleit még színesebbé varázsoló 
programot ajánl a hallgatóságnak, a hang-
versenyektől és könnyűzenei koncertektől az 
egyetemi filmklub rendezvényein át egészen 
a karok vagy éppen a kollégiumok közötti ve-
télkedőkig, bográcsos főzőversenyekig. Ka-
landra fel!

Rada János
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A miskolci Egyetemváros nem csupán a tanuláshoz, a szellemi gyarapodáshoz kínál se-
regnyi lehetőséget, hanem – és ez szintúgy fontos lehet huszonévesen – eseménydús és 
pezsgő hallgatói élettel, fesztiválokkal és éjszakai klubokkal egyaránt várja a fiatalságot.
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TölTsD a szabaDiDőD

Tevékenyen!
a miskolci egyetemen 
hallgaTói önTevékeny 
csoPorTjai

Ha van valamilyen különleges hobbid 
vagy az egyetemi kurzusokon kívül is 
szeretnél egy-egy témakörben elmé-
lyülni, a hallgatói öntevékeny csopor-
tok között biztos találsz olyat, amely 
az érdeklődésednek megfelelő. De ha 
ez mégsem így történne, több hallga-
tótársaddal összefogva akár Te is lét-
rehozhatsz egy új hallgatói öntevékeny 
csoportot!
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De mit is jelent ez a név? A hallgatói öntevé-
keny csoportok lehetőséget adnak arra, hogy 
az azonos érdeklődési körrel rendelkező diá-
kok együtt töltsék a szabadidejüket szervezett 
keretek között. Egyetemünkön hallgatói önte-
vékeny csoport megalakításához legalább tíz 
hallgató szükséges, az öntevékeny csoporto-
kat pedig minden tanévben a Diák Iroda re-
gisztrálja. Léteznek kari, karközi, illetve karon 
kívüli hallgatói öntevékeny csoportok is, me-
lyek működését az egyetem is segíti, hiszen 
a csoportok a Hallgatói Önkormányzat által 
különböző erőforrásokért a rektorhoz, illetve 
a karok vezetőihez fordulhatnak.
Az utóbbi években körülbelül ötven hallgatói 
öntevékeny csoport működött folyamatosan 
a Miskolci Egyetemen, ezek között a hagyo-
mányőrzéssel foglalkozó társaságok mellett 
tanulmányi, nemzetközi, kulturális, közéleti, 
művészeti, tudományos és sport klubokat és 
köröket is találunk. 
A hallgatói öntevékeny csoportok listáját a 
Diák Iroda honlapján találhatod meg.

Schäffer Anett

miskolci Ökumenikus 
egyetemi lelkészség

lelki felTölTőDés

az egyetemen

Mikor új környezetbe kerülünk, mindig izgatot-
tan várjuk, találgatjuk, hogy milyen lesz, talá-
lunk-e majd barátokat, akik hozzánk hasonló-
an gondolkodnak. Az egyetemünkre érkező 
vallásos fiatalok biztosan társakra lelnek az 
Egyetemi Lelkészség által szervezett összej-
öveteleken, miközben hitüket is gyakorolhatják.

Az Egyetemi Lelkészség múltja az 1980-as 
évekre nyúlik vissza, amikor egyetemi hittan-
csoport szerveződött Miskolcon. 2003-ban 
alakult meg a Miskolci Ökumenikus Egyetemi 
Lelkészség, amely négy egyházat fog össze: 
a római katolikus, a görögkatolikus, az evan-
gélikus és a református egyház is képviselteti 
magát egyetemünkön. 
A felekezetek, bár megtartják önállóságukat, 
közös programokat is szerveznek. Az ökume-
nikus istentiszteletek és a felekezetek vallási 
összejövetelei mellett különböző szabadidős 
eseményeket is rendeznek a hívő egyetemi 
diákság számára.
A B1-C1 épület II. emeletén (a Fornetti pék-
ség felett) találhatod meg a Miskolci Ökume-
nikus Egyetemi Lelkészséget, ahol biztosan 
lelki feltöltődést fogsz találni, bármelyik fele-
kezethez is tartozol.

Schäffer Anett
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2015. JÚNIUS 29-ÉN KERÜLT MEGREN-
DEZÉSRE A KEZEK PROJEKT ZÁRÓ 
DISSZEMINÁCIÓS KONFERENCIÁJA

A „KEZEK – Észak-Magyarország felsőokta-
tási intézményeinek együttműködése” című, 
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 azo-
nosítószámú projekt egyedülálló együttmű-
ködést valósított meg a felsőoktatási intéz-
mények körében. A 2013. április 14-én indult, 
900 000 000 forintos támogatási összegű 
pályázat a Miskolci Egyetem vezetésével, az 
Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Ró-
bert Főiskola partnerségével és közel 500 
intézményi szakember bevonásával valósult 
meg. A három felsőoktatási intézmény a pro-
jekt keretében a régió hátrányos helyzetének 

és az intézmények számára ebből adódó 
egyre súlyosbodó állapot kezelésével való 
foglalkozást, az intézmények irányítási rend-
szerének fejlesztését azonos modellekre 
építve, valamint az oktatók, kutatók, hallgatók 
képzését, továbbá tananyagok, duális képzé-
si és hallgatói szolgáltatási megoldások fej-
lesztését tűzte ki célul. 

A célok elérését 10 alprojekt keretében való-
sították meg:

I. Társadalmi innovációk a felzárkóztatás 
szolgálatában: Egy felzárkóztatási klaszter 
létrehozásával a régión belüli szereplők öss-
zefogását erősítjük a hátrányos helyzetből 
adódó problémák megoldására.

ZÁRÁSHOZ ÉRKEZETTA KEZEK PROJEKT-
-SAJTÓKÖZLEMÉNY
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

II. Képzők képzése: A felsőoktatási intézmé-
nyek oktatóinak képzését segítette elő peda-
gógiai, fogyatékkal élő hallgatók bánásmód-
jával, illetve az oktatás területét érintő jogi 
ismeretek témakörökben. 

III. Stratégiai monitoring rendszer: A stra-
tégiai és operatív tervezés, illetve a vezetői 
információs rendszer és a központi adatbá-
zisok integrálásával az információk vezetői 
döntésekbe való bevonását segítettük elő.

IV. Infrastruktúra menedzsment rendszer: A 
diploma önköltségszámítás törvényi kötele-
zettségének az elektronikus órarend, az ok-
tatási létesítmények gazdálkodása és a Nep-
tun rendszerrel történő illesztés segítségével 
kívánunk eleget tenni. 

V. Minőségirányítási rendszer fejlesztése: 
A benchmarking tevékenységek révén az 
összemérés, és az egymástól való tanulás, 
a Diplomás Pályakövetési Rendszer tovább-
fejlesztése, a felnőttképzés minőségirányítási 
modelljének kidolgozása és a folyamat-szem-
léletű minőségfejlesztési akciók valósultak 
meg.

VI. Karrierszolgáltatások fejlesztése: A hall-
gatói- és karrierszolgáltatások harmonizáció-
ja és a hallgatói kapcsolatok erősítése mellett 
egy hallgatói díj (award) rendszer is kidolgo-
zásra került.

VII. Közös tananyagfejlesztések: A Humán 
Teljesítménytámogató Technológiai Rendszer 
segítségével mindhárom intézmény közös 
képzéseit érintő elektronikus, blended típusú 
tananyagok fejlesztése történt meg, amelyek 
egy repozitóriumon keresztül érhetőek el.

VIII. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: A 
régió humán veszteségeinek pótlása, vala-
mint az intézményi nemzetköziesítési törek-
vések támogatása történt meg a marketing 
stratégiai kialakításával, nyelvi képzések, 

intézményi népszerűsítő kiadványok megje-
lentetése segítségével.

IX. Szakmai gyakorlat, duális képzés BSc 
szinten való megvalósítása: A gyakorlatorien-
tált képzés érdekében a gyakornoki rendszer, 
a gyakorlati képzési helyek hálózati megoldá-
sait kívántuk elősegíteni. 

X. É-Mo.-i élettudományi regionális tudás-
klaszter és közös képzés: Megalapításra ke-
rült az alprojekt nevében is szereplő klaszter, 
amely a régió élettudományi kutatási hátterét 
kívánja összefogni és segítségével a kuta-
tások potenciális gyűjtő és finanszírozó he-
lyévé válni, közös képzések akkreditációját 
előkészíteni.
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Az Európai Szociális Alap és Magyaror-
szág költségvetése társfinanszírozásban 
23 248 500 forinttal támogatta a „Peda-
gógusképzés gyakorlatának továbbfej-
lesztése – HHH gyermekek tanítása” 
című projekt megvalósítását, melyet a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Tanárképző Intézete 2014. április 01. 
és 2015. június 30. között bonyolított le. 

A konstrukció célja a felsőoktatási peda-
gógusképzés minőségének fejlesztése, 
tartalmi és szakmódszertani korszerűség 
biztosítása, valamint a pedagógushallga-
tók szakmai gyakorlatá-nak kiterjesztése 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulókat oktató köznevelési in-
tézményekre. 

A projekt során 6 partnerintézmény (He-
jőkeresztúri Általános Iskola, Herman 
Ottó Általá-nos Iskola, Munkácsi Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény, MIOK József Nádor 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Wes-
ley János Többcélú Intézmény, Kisgyőri 
Általános Iskola) biztosította diákjaink 
számára szakmai gyakorlatuk megvaló-
sulását, mentortanárok bevonásával. 

A pályázat lehetőséget adott arra is, 
hogy a fent felsorolt feladat-ellátási he-
lyeken gyakor-latot vállaló pedagógusje-
löltek ösztöndíjban részesüljenek, így 30 
diákunk 4 hónapon keresztül 150 000 
forint/hó juttatást kapott.

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Tanárképző Intézete a vál-
lalt szakmai prog-ramjait a Támogatási 
szerződésben rögzített záró időpontig 
megvalósította a kitűzött célok elérése 
mellett.

Köszönjük a projekt megvalósításában 
részt vevő belsős és külsős kollégának, 
hogy tudá-sukkal, elkötelezettségükkel, 
munkájukkal segítették a program meg-
valósítását.

SAJTÓKÖZLEMÉNY PROJEKTZÁRÁSRÓL

PEDAGÓGUSKÉPZÉS GYAKORLATÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE –
HHH GYERMEKEK TANÍTÁSA
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0001

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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A keresztrejtvény megfejtését szeptember 10-ig küldhetitek el a  megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés gólyaszám. Ne fe-
lejtsétek el továbbá feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtést 
beküldők között 3 db 8 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a ME-HÖK felajánlásában. A nyertese-
ket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük a nyeremények átvéte-
lének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mindkét megfejtést 
beküldik!

MEGAZIN
A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI

ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA
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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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