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A Miskolci Egyetem büszke múltjára, értéke-
ire, és folyamatos megújulásnak köszönhe-
tően büszkén és bizakodva tekint a jövőbe. 
Egy közel 300 éves múltra visszatekintő fel-
sőoktatási intézménybe érkeztek meg kedves 
hallgatóink: intézményünk gyökerei 1735-ig, 
Selmecbányára, a világ első műszaki felsőok-
tatási intézményének alapításáig nyúlnak 
vissza. Az Akadémia jogutódjaként városunk-
ban 1949-ben alakult meg a Nehézipari Mű-
szaki Egyetem. Miskolc városa befogadta az 
új egyetemet, amely az elmúlt évtizedekben 
Miskolci Egyetem néven kiteljesedett felsőok-
tatási intézménnyé, igazi universitasszá fejlő-
dött.
A Miskolci Egyetem mára – rendeltetésének 
megfelelően – Észak-Magyarország fő tudás-
központja, amely a hazai felsőoktatásban zaj-
ló átalakítás idején is megőrizte integritását, 
és egyre népszerűbb a felvételizők körében. 
Intézményünk 2010-ben „Kiváló Egyetem” 

címet kapott, de kiérdemelte – elsőként az 
országban – a „Felsőoktatási Minőségi Díjat” 
is. Az utóbbi évek során az egyetem karai is 
részesültek állami kitüntetésben, amelyek 
közül kiemelkedik például a Gazdaságtudo-
mányi Karnak a „Felsőoktatási Minőségi Díj” 
szervezeti egység kategóriájában odaítélt 
„Aranyfokozatú Elismerő Oklevele”, valamint 
az Állam- és Jogtudományi Karnak és Dokto-
ri Iskolájának „Kiválósági Hely” címe. A Mis-
kolci Egyeem az elmúlt években különböző 
Európai Uniós és hazai projektek keretében 
megújult. Számtalan infrastruktúrális fejlesz-
tés zajlott a campus falai között. A teljesség 
igénye nélkül: átadásra került egyetemünk új 
főépülete, megújult az egyetemi sportpálya és 
a körcsarnok. Megújult számtalan laborató-
rium és előadó. Kedves Gólyák! Tapasztalni 
fogják, hogy méltó infrastrukturális keretek 
között tudjuk fogadni Önöket!
A Miskolci Egyetem nagyon fontosnak tartja,

TiszTelT elsőévesek! 
kedves Gólyák!
Túlzás nélkül állíthatom, Önök életük egyik mérföldkövéhez érkeztek. Felvételt nyertek ha-
zánk egyik legszebb, legkiválóbb felsőoktatási intézményébe. Ehhez a Miskolci Egyetem 
rektoraként szívből gratulálok Önöknek! Egyetemre érkezésükkel egy új világ nyílik meg 
Önök előtt, amely szabadabb, színesebb, s ha jól választottak, szívükhöz közelebb álló 
lehet. Hitem szerint ugyanis a Miskolci Egyetem hallgatójává válni öröm és kiváltság, amely 
egy életen át elkísér.

Fotó : Kiss Viktor

REKTORI KÖSZÖNTŐ



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

4 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

hogy képzési profil-
ja széles legyen, 
hogy a régió fiataljai 
helyben tudjanak 
készülni élethivatá-
sukra. Ehhez jelen-
tős segítséget nyújt 
az a mintegy 2.000 
fős korszerű kollégi-
um, amely a hallga-
tók rendelkezésére 
áll. Jelenleg mint-
egy 10.000 hallgató 
tanul a különböző 
szakokon, akik kö-
zül az elsőévesek 
létszáma megha-
ladja a 2.500 főt. Az 
oktatásban mintegy 
600 oktató és kutató 
vesz részt, a tudományos műhelyekben pe-
dig több mint 100 doktoranduszhallgató végzi 
kutatásait. Az alap- és mesterszakok gyakor-
latorientált, versenyképes képzést nyújtanak, 
amelyek révén a végzettek piacképes tudást 
és diplomát szerezhetnek. Pozitív visszaiga-
zolás, hogy a térségben működő vállalatok és 
közintézmények igényt tartanak az egyetem 
képzéseire, kifejezetten keresik az itt végzett 
hallgatókat. Az egyetem jól képzett szakem-
berei, műszerparkja és laboratóriumai az ok-
tatás mellett kutatási és fejlesztési célokat is 
szolgálnak.
A Miskolci Egyetem hagyományosan jó kap-
csolatot ápol az üzleti szférával, és az együtt-
működés nemcsak az intézmény mindennapi 
működése, közép- és hosszútávú fejlesztése, 
valamint a közös kutatási és fejlesztési pro-
jektek működtetése szempontjából fontos, 
hanem a gyakorlati szakemberek oktatásba 
történő bevonása miatt is. Ezáltal ugyanis 
arányosabbá válik az oktatás szerkezete, a 
hallgatók vezető gyakorlati szakemberektől 
juthatnak közvetlen információkhoz, s mindez 
együttvéve elősegítheti munkaerőpiaci beil-
leszkedésüket is. Olyan multinacionális üzleti 
partnerekkel büszkélkedhetünk, mint példá-
ul a MOL, a Bosch csoport, vagy a nemrég 

városunkba költözött Takata. Mindez fokozot-
tan igaz a duális képzésben résztvevő, több 
mint 100 vállalatra, hiszen hallgatóink ott töltik 
az oktatási idő felét!
Az Egyetemvárosban a tanulás mellett adot-
tak a feltételek a kikapcsolódáshoz is. A cam-
pus, a gyönyörű Bükk hegység és Miskolc vá-
rosa mind-mind páratlan lehetőséget kínálnak 
a kulturált szórakozásra és a sportolásra. Az 
egyetem különleges értéke a több évszáza-
dos selmeci hagyományokra épülő diákélet. 
A végzett növendékek számára pótolhatatlan 
értéket jelentenek azok a kapcsolatok, ba-
rátságok, amelyeket az itt tanulók a selmeci 
hagyományok szellemében építenek tanára-
ikkal és hallgatótársaikkal. Tiszta szívből arra 
biztatom Önöket, hogy kapcsolódjanak be a 
selmeci diákhagyományok körforgásába, ve-
gyenek részt a balek-oktatáson, legyenek di-
cső firmák, vegyenek részt a szakestélyeken, 
vagyis legyenek ízig-vérig miskolci egyetemi 
polgárok. 
Sikeres és emlékezetes diákéveket kívánok 
Önöknek! Fordítsák a javukra mindazt, amit 
nyújtani tudunk Önöknek!
Jó szerencsét!

Prof. Dr. Torma András, rektor
Miskolc, 2017. augusztus.

Fotó: Kiss Viktor

REKTORI KÖSZÖNTŐ
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A Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság 2016. 
júliusi megalakulásával, immár a Bolyai Kollé-
giummal és a Sportközponttal együtt kínáljuk 
a lakhatással, sportolással, tanulmányi admi-
nisztrációval és az egyetemi-hallgatói léthez 
kapcsolódó egyéb szolgáltatásainkat. 
A Hallgatói Központ feladata magába foglalja 
a korábbi Diák Iroda szolgáltatásait, az óra-
rend készítést, az alkalmi teremfoglalásokat, 
a tanulmányi- és szociális ösztöndíjak és 
egyéb hallgatói juttatások kiírását, a Nep-
tun-rendszerrel kapcsolatos ügyeket, a ta-
nulmányi ügyek adminisztrációját, oklevél- és 
annak mellékleteinek valamint a leckekönyv 
elkészítését, igazolványokkal kapcsolatos 
ügyintézést, a diákhitellel kapcsolatos eljárá-
sok lefolytatását, a Felsőoktatási Információs 
Rendszerbe rögzítendő adatok és esetleges 
hibák javítását, koordinálását, a hallgatói 
tartozások nyomonkövetését, valamint a 

fogyatékkal élő hallgatók segítését, támoga-
tását.
A Campuson kialakított irodák lehetőséget 
biztosítanak a hallgatóknak a diszkrét ügy-
intézésre. Fontosnak tartjuk a személyes 
kapcsolattartást, de telefonon, Neptunon és 
e-mailen keresztül is készséggel állunk ren-
delkezésre. 
Összefoglalva, a Hallgatói Központ profilja 
négy fő részből tevődik össze, egyrészt a 
kari dékáni hivatalokkal szoros együttmű-
ködésben a tanulmányi ügyintézés (amely 
az A/1 mfsz 16. - A/1 mfsz. 19-es irodákban 
történik), hallgatói szolgáltatások nyújtása 
(melynek helye az A/1 mfsz. 7-es irodája), a 
Neptun-rendszerrel kapcsolatos ügyek orvos-
lása (neptun@uni-miskolc.hu, A/1 mfsz. 30.) 
valamint az órarend és alkalmi teremfoglalá-
sok (melynek helye: A /1 mfsz. 22.).
Forduljatok hozzánk bizalommal!

HallGaTói közponT

A kancellári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szervezet-racionalizálás eredményeként 
2014 februárjában megalakult a Hallgatói Központ. A Hallgatói Központ célja a hallgatók-
kal kapcsolatos ügyek minél magasabb színvonalú ügyintézése, a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés elősegítése, a hallgatók tájékoztatása, információkkal való ellátása, szolgál-
tatás- és segítségnyújtás.

Hallgatói Központ Dékáni Hivatal, tanszéki adminisztráció
Ideiglenes diákigazolvány igénylése, 

diákigazolvány érvényesítése Órarendi, tanrendi tájékoztatás

Ösztöndíj, támogatások Tantárgyfelvétel
Tanulmányi tájékoztatás Önköltség, tartozások

Regisztráció Kérelmek elbírálása
Állami ösztöndíj, képzési szerződés Szakmai gyakorlat, szakirányválasztás

Igazolások kiadása Szakdolgozat, záróvizsga
Abszolutórium Vizsgák

Oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv
Diákhitel igénylése

Gazdasági ügyintézés, hallgatói tartozások
Órarend készítése, terembérlet

Neptun-rendszer

SZOLGÁLTATÁSOK
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Kar Név Iroda Mellék E-mail

ÁJK
Varholyné Ficzere Barbara

A/1-es ép. mfsz. 17.

20-79 hkbarbi@uni-miskolc.hu
Budainé Zilai Éva 13-49 jogbzeva@uni-miskolc.hu
Kiss Csaba József 21-91 ttkkiscs@uni-miskolc.hu

BBZI
MAK Bihall Krisztina

10-46
hkbihall@uni-miskolc.hu

BTK Konyha Andrea A/1-es ép. mfsz. 18. 22-38 bolkandi@uni-miskolc.hu
EK Körtvélyesi Vanda A/1-es ép. mfsz. 18. 10-38 bolvanda@uni-miskolc.hu

MFK Simcsák Irén

A/1-es ép. mfsz. 19.

10-34 femiren@uni-miskolc.hu

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

Veres-Szava Renáta 21-82 rekszava@uni-miskolc.hu
Víghné Kalocsai Judit 12-12 szvvkj@uni-miskolc.hu

GÉIK

Bandikné Csáki Andrea

A/1-es ép. mfsz. 16.

10-45 gkdh6@uni-miskolc.hu
Ackermann Adrienn 13-14 hkadri@uni-miskolc.hu

Drótos Dánielné 20-38 gkdh10@uni-miskolc.hu
Ábel Tamás 10-27 eukabel@uni-miskolc.hu

A HALLGATÓI KÖZPONT TANULMÁNYI ÜGYINTÉZŐI: 

Ügyfélfogadás: 
hétfő: 9–11h; kedd: 13–15h; szerda: 9-11h; csütörtök: 13–15h; péntek: 9-11h

EGYÉB ÜGYEK:

Név E-mail Iroda Mellék
Igazgató Ligetvári Éva kkkleva@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 20. 22-29

Gazdasági 
ügyintézés Morvainé Ár Klára rekklara@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 20. 10-40

Igazgatói 
titkárság Dombrádi Éva hkeva@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 20. 21-52

Hallgatói 
tartozások 
kezelése

Bartháné Lőrincz Andrea hkandi@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 20. 21-81

Tuza Andrea hktuza@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 20. 10-51

Órarend
Dr. Gyulai László l.gyulai@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 22. 10-47

Tálosi Péter szktp@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 22. 14-07
Dely Péter hkdely@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 22. 10-47

Neptun 
Csoport

Varga László laszlo.varga@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 30. 10-64
Tóth Levente hklevi@uni-miskolc.hu A/1. mfsz. 30. 24-08

Külföldi 
hallgatókkal 
kapcsolatos 
ügyintézés

Tóth Nikoletta rektoth@uni-miskolc.hu A/4. I em. 11. 16-41

Hallgatói Központ
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Fotó: Kiss Viktor

Tanulmányi ügyek tekin-
tetében további informá-
ció a www.uni-miskolc.
hu/hk oldalról illetve a 
kari Dékáni Hivataloknál 
kapható.
A Hallgatói Központ 
szolgáltatásai keretében 
biztosítja a Hallgatói Ön-
kormányzat (ME-HÖK) 
és a Doktorandusz Ön-
kormányzat (ME-DÖK) 
működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi felté-
teleket, valamint hallgatói 
információs, tanulmányi, 
tanácsadói és karrierter-
vezési szolgáltatásokat 
is nyújt.
A Hallgatói Központ munkatársai látják el a 
hallgatói önkormányzattal kapcsolatos álla-
mi, egyetemi feladatokat: adminisztrációs, 
ügyviteli, ügyintézői teendőket, biztosítják 
a HÖK és a DÖK számára az egyetem által 
biztosított keretek szabályos felhasználását, 
nyilvántartják a leltári eszközöket, biztosít-
ják a ME-HÖK működési feltételeit, valamint 
részt vállalnak a ME-HÖK és ME-DÖK kul-
turális programjainak, hallgatói nagyrendez-
vényeinek szervezésében és aktívan közre-
működnek azok lebonyolításában (Gólyabál, 
Állásbörze, Külügyi Börze, Miskolci Egyetemi 
Napok, Kolimpia, Szalamander).
Az A/1 mfsz. 7. szám alatti irodában a ME-
HÖK tisztségviselőinek bevonásával tájé-
koztatást nyújtanak az aktuális pályázati 

lehetőségekről, ösztöndíjakról, a különféle 
kulturális és sportrendezvényekről, az egyete-
mi közéleti eseményekről. Itt zajlik a kari hall-
gatói önkormányzatok, öntevékeny csoportok 
számára az ügyintézés, utóbbi csoportok re-
gisztrációja is az irodához köthető. 
Ugyanitt karrier- és tanácsadó-szolgáltatások 
keretében egy komplex tanácsadói, ill. infor-
mációs rendszert is működtetnek, melynek 
célja, hogy a végzős, ill. a Miskolci Egyete-
men már végzett hallgatók karrierkezdését 
megkönnyítse. Ennek érdekében az iroda 
szakemberek bevonásával munkaerő-piaci 
tanácsadást nyújt, valamint állásajánlatok, 
szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával 
és meghirdetésével közvetlenül is elősegíti a 
frissdiplomások elhelyezkedését.

Ügyintéző E-mail Iroda Mellék Ügyfél-
fogadás

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

A HALLGATÓI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FELELŐS MUNKATÁRSAI:

További információ a www.uni-miskolc.hu/hk, illetve az alumni.uni-miskolc.hu oldalak 
segítségével érhető el.

Hallgatói Központ
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Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ME-
HÖK) mindig is aktív szerepet vállalt, amikor 
a hallgatói érdekekért és a Miskolci Egye-
temért kellett kiállni. Példaként lehet említe-
ni a hallgatói jogok védelmével kapcsolatos 
2011-es és a keretszámok csökkentése elleni 
2012-es megmozdulásokat. Ugyanezt a szel-
lemiséget és lendületet kell követni a jövő-
ben is. Ahogyan az előttünk álló generációk 
kiálltak értünk, ugyanúgy nekünk is alapvető 
kötelességünk az utánunk jövő generációk 
képviselete.
A ME-HÖK, a Miskolci Egyetem vezetőségével 
karöltve, kiemelt fontosságúnak tartja a 
tehetséggondozás megerősítését az in-
tézményünkben, amellyel közös célunk a fi-
atalok megtartása és a megfelelő juttatásuk 
biztosítása.
A hallgatói támogatásoknak három fő 
csoportját különböztethetjük meg, így az 
egyetem diákjai részesülhetnek tanulmányi-, 
közösségi- és szociális ösztöndíjban. A ta-
nulmányi ösztöndíj az előző féléves tanul-
mányi tevékenység (átlag) alapján kerül 
meghatározásra. Az ösztöndíj mértéke és 
kiszámításának módja karonként eltérő, így 
részletesebb információkért érdemes tá-
jékozódni az adott kar Hallgatói Önkormány-
zatának tagjaitól. A tanulmányi ösztöndíjak 
egyik speciális típusa az ún. kiemelt ta-
nulmányi ösztöndíj, amely már a nevében 
is tartalmazza, hogy ennek elnyeréséhez 
kiemelkedő tanulmányi eredményre, vala-
mint tudományos és kutatási tevékenységre 
is szükség van. Közösségi ösztöndíjra azok 
a hallgatók pályázhatnak, akik aktívan részt 
vállalnak karuk, vagy az egyetem közössé-
gi életében. A szociális támogatásokat 

rászorultság alapján, a megfelelő kérelmek 
és igazolások beadásával pályázhatják meg 
a hallgatók. Ezeken a főbb ösztöndíjakon 
kívül egyéb támogatási formákra is van le-
hetőség pályázni, így például Köztársasági 
Ösztöndíjra, rendkívüli szociális ösztöndíjra, 
vagy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjra is. Arról, hogy a Ti karotokon milyen 
egyéb pályázati lehetőségek állnak a ren-
delkezésetekre, 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.

HallGaTók a HallGaTókérT

Hök a Miskolci eGyeTeMen
A Hallgatói Önkormányzat legfőbb célja és feladata, hogy a hallgatók érdekeit képvi-
selje mind kari, mind egyetemi szinten. Emellett számos más területre is kiterjed a tevékeny-
sége, 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 álláslehetősé-
geket.

ME-HÖK
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ME-HÖK ELNÖKSÉG:

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 Szarvasűzők, 
a Miskolci Egyetemi Napok, a Kolimpia 
és a Szalamander. Ezen rendezvények 
magas színvonalának fenntartása hozzájárul a

hallgatói és oktatói igények kielégítéséhez, 
valamint ezzel párhuzamosan campusunk 
hírnevének öregbítéséhez is. 
A ME-HÖK kiemelten fontosnak tartja a 
hatáskörébe tartozó öntevékeny hallgatói 
csoportok és hagyományápoló testületek 
(ESN, AIESEC, Valéta Bizottságok stb.) 
megsegítését. A Valéta Bizottságok 
támogatását érdemes külön is kiemelnünk, 
mivel talán a világon egyedülálló múltra 
visszatekintő diákhagyományokkal ren-
delkezünk, amelyet kötelesek vagyunk 
megőrizni és továbbadni az utókornak.
További információk a:

www.mehok.uni-miskolc.hu
linken érhetőek el. Személyesen is állunk a 
rendelkezésetekre: A/1. épület mfsz. 7. Hall-
gatói Központ.

Név Beosztás Mobil E-mail
Kiss Máté elnök 30/983-8505 kissm@uni-miskolc.hu

Tóth Alfréd általános alelnök 70/604-0311 tothalfred@mehok.
uni-miskolc.hu

Koschik Dániel pénzügyi alelnök 30/300-3096 koschikd@uni-miskolc.hu
Bihari Barnabás kollégiumi alelnök 20/571-4915 biharib@uni-miskolc.hu

Suhaj Anett juttatási alelnök 20/226-8442 suhaja@uni-miskolc.hu
Alexa Márk titkár 70/417-3327 alexam@uni-miskolc.hu

Kar neve Elnök neve Mobil E-mail
Műszaki Földtudományi 

Kar Kovács Emánuel (06-30) 637-0136 mfkhok@uni-miskolc.hu

Műszaki Anyagtudományi 
Kar Pálfalusi Viktor (06-70) 330-2726 makhok@uni-miskolc.hu

Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar Molnár Péter (06-70) 606-1017 geikhok@uni-miskolc.hu

Állam- és Jogtudományi 
Kar Alkoda Enes (06-30) 465-2683 ajkhok@uni-miskolc.hu

Gazdaságtudományi Kar Gyenge Norbert (06-30) 750-6678 gtkhok@uni-miskolc.hu
Bölcsészettudományi Kar Prion Sándor (06-20) 258-1152 btkhok@uni-miskolc.hu

Egészségügyi Kar Jánosik 
Zsuzsanna (06-30) 504-3501 ekhok@uni-miskolc.hu

Bartók Béla Zene-
művészeti Intézet

Rothauszky 
György (06-20) 584-2475 bbzihok@uni-miskolc.hu

KARI HÖK ELNÖKÖK:

ME-HÖK
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Fel kell készülnöd 
arra, hogy most 
már nem fog min-
den reggel az osz-
tálytermed várni, 
nem lesz ellenőr-
ződ, és nem fogja 
hetente többször 
elmondani a hatá-
ridőket az osztály-
főnököd. Amint be-
iratkozol, a magad 
ura leszel. Neked 
kell utánajárnod 
például annak, 
hogy hogyan tudsz 
a diákigazolvá-
nyodra érvényesítő 
matricát szerezni, 
illetve milyen pályázatokra jelentkezhetsz.
Az egyetem minden egyes hallgatója rendel-
kezik egy hat jegyből álló kódsorozattal – ún. 
Neptun-kóddal –, amely az azonosításra szol-
gál. A sajátodat mihamarabb jegyezd meg, 
akkor is tudd, ha álmodból felkeltenek. Rá kell 
írnod a zárthelyi dolgozataidra, a vizsgadol-
gozataidra, valamint a beadandó feladataidra 
is, továbbá ezzel tudsz majd belépni a Nep-
tun-rendszerbe. Sokan közületek olyan kö-
zépiskolából érkeztek, ahol már bevezetésre 
került az E-napló.
Az Egyetemen található Egységes Tanulmá-
nyi Rendszer (Neptun) ennek a bonyolultabb, 
öszszetettebb testvére. A legelső bejelentke-
zést követően számos lehetőség közül vá-
laszthatsz, de amit mindenféleképpen meg 
kell csinálnod, az a beiratkozás. Miután 

aktiváltattad a féléved a karodnak megfelelő 
beiratkozási időszakban, elkezdheted fel-
venni a tantárgyaidat, amelyeket teljesíteni 
szeretnél. Legszerencsésebb, ha követed 
a mintatantervedet, és minden tárgyat meg-
próbálsz az előírt félévben teljesíteni. Előfor-
dulhat, hogy egyes tantárgyaknál több oktató 
közül is tudsz választani, ez esetben célsze-
rű, ha kikéred a felsőbb évesek véleményét. 
Ha sikeresen felvettél minden tantárgyat, 
akkor már nyugodtabban is körülnézhetsz a 
rendszerben. A képzéseddel, felvett, illetve 
teljesített tárgyaiddal, osztályzataiddal, vizs-
gajelentkezéssel kapcsolatban bukkanhatsz 
fontos információkra. Fontos, hogy a beér-
kezett üzeneteidet naponta-kétnaponta elle-
nőrizd, ugyanis nem minden levél fog megér-
kezni a külsős (gmail, freemail, stb.) fiókodba. 

szeMeszTer eleji Tennivalók

avaGy Mi vár rád szepTeMberben

Varázslatos színekbe öltözve érkezik meg az ősz, vele a szeptember és a tanévkezdés.
Azonban az eddig megszokottaktól teljesen eltérő események, élmények, elintéznivalók
várnak rád. A következő cikkünkben összeszedtünk néhány alapvető információt szá-
modra.

Fotó : Bujdos Tibor

Félév elején
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Az ügyintézést a 
Hallgatói Központ-
ban (HK)bonyolít-
hatod le. A HK-n 
belül tudsz hallga-
tói jogviszony iga-
zolást igényelni, és 
itt tudod majd érvé-
nyesíteni féléven-
ként a diákigazol-
ványodat. Továbbá 
bárminemű prob-
lémád adódna, a 
munkatársak kész-
ségesen segítenek 
az ügyfélfogadási 
időben.
A Miskolci Egyetem 
hallgatói számta-
lan pályázati lehe-
tőséggel rendel-
keznek. A SZÖB-
SYS 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. Ameny-
nyiben a gyakorlati és vizsgajegyeid jól sike-
rülnek, és eléred a kari tanulmányi ösztöndíj 
sávot, akkor a következő félévben havonta 
ösztöndíjra vagy jogosult.
Külön pályázatot ehhez nem szükséges be-
adnod, mivel az államilag támogatott képzés-
ben résztvevő hallgatóknak automatikusan 
jár, amennyiben az átlaguk eléri az adott sá-
vot. Ha pedig még jobban sikerülnek a tan-
tárgyaid, akkor érdeklődj 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 nyelv-
vizsgát. Amennyiben úgy érkezel az egye-
temre, hogy már rendelkezel ilyen vizsgával, 
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, aláírások-
ban bővelkedő szorgalmi időszakot, valamint 
kiváló jegyekben gazdag vizsgaidőszakot kí-
vánunk!

Boldizsár Csongor

Fotó : Bujdos Tibor

Félév elején
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A főváros és más nagyvárosok egyetemei 
jellemzően nem egyetlen egyetemi város-
részben helyezkednek el: a karok és az 
egyéb szervezeti egységek épületei, például 
a kollégiumok, néhol a város egymástól meg-
lehetősen távoli pontjain várják a hallgatókat. 
Miskolcon egész más a helyzet: az Egye-
temváros itt valóban város a városban, ahol 
az egyetem valamennyi kara, kollégiuma és 
egyéb létesítménye egyetlen helyen foglal 
helyet, mégpedig a Dudujka-völgy zöldöve-
zetében, az ország legszebb parkos-ligetes 
campusán.
Az Egyetemvárosban valamennyi 
olyan szolgáltatás elérhető, amelyre a 
hallgatóknak nap mint nap szükségük 
lehet. Amellett, hogy a kollégiumok-
ból hamar át lehet sétálni az egyetem 
tantermeibe, betegség vagy éppen 
fogfájás esetén sem kell elhagyni a 
campus területét, az Egyetemváros-
ban ugyanis Egészségügyi Központ 
várja a hallgatóságot, háziorvosi és 
fogorvosi rendelővel egyaránt. A hall-
gatók mentálhigiénés gondozását pe-
dig hagyományosan az Ökumenikus 

Egyetemi Lelkészség vállalja, amely ráadásul 
színes programokkal is gazdagítja az egye-
tem mindennapjait.
Mondhatni természetes, hogy könyvtár, sőt 
könyvtárak sokasága sem hiányozhat a szol-
gáltatások sorából. A modern, folyamatosan 
megújuló Egyetemi Könyvtár – levéltárral 
és múzeummal együtt –, amely a campus 
szívében található, egyrészt az összes kar 
hallgatói számára kínál könyveket, mégpedig 
igen széles spektrumon, másrészt időről idő-
re színes kulturális-szabadidős programokra 

város a városban: a Miskolci caMpus
A tapasztaltabb hallgatók a Miskolci Egyetem egyik legfőbb, országosan is egyedülálló ér-
tékét gyakran az Egyetemváros igazi campus-jellegében jelölik meg. De mit is jelent ez valójá-
ban, és milyen lehetőségeket teremt a hallgatóság számára?
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invitálja az egyetem polgárait. 
Az egyes karok és intézetek 
könyvtárai már elsősorban 
szak-, illetve tudományterü-
let-specifikus könyvállomány-
nyal szolgálnak. A campus 
területén több papírbolt is fel-
lelhető, sőt posta is települt az 
Egyetemvárosba – ha a hall-
gató esetleg csomagot várna. 
Az egyetemi épületek jelentős 
wifi-lefedettségének hála a 
hallgatók szinte bárhonnan 
könnyedén kapcsolódhatnak 
a világhálóra.
Az egyetemi épületkomplexum több részén, 
mint például a főbejárat előterében az intéz-
mény selmecbányai múltját és a tudomány 
történetének egyes fejezeteit együttesen be-
mutató, állandó kiállítás tekinthető meg: régi 
levelekkel, mikroszkópokkal, mérőműszerek-
kel és a híres Foucault-ingával együtt.
Aki sportolna szabadidejében, szintúgy meg-
találhatja számításait, merthogy sportcsar-
nok, műfüves focipályák, edzőtermek, vala-
mint nemrég épült, magas kategóriájú atlétikai 
centrum, a campus közvetlen közelében pe-
dig uszoda is elérhető a sportolni vágyó di-
ákság számára. Immár kiépült az egyetem 
bicikliút-hálózata is, amely természetesen 
több ponton kapcsolódik Miskolc város ke-
rékpárút-hálózatához. Mindemellett számos 
modern biciklitámasz és biciklitároló is épült, 

megteremtve az egészséges és környezetba-
rát kerékpározás még jobb lehetőségeit. Az 
egyetemi városrészt több buszjárat is érinti, a 
megközelítés tehát tömegközlekedéssel is jól 
megoldott.
Az Egyetemvárosban több helyen kapható 
melegétel, sőt pékség is található a főépület-
ben. A campuson a vendéglátó egységek az 
étkezésen túl természetesen a kávézásra, a 
kávé melletti beszélgetésekre is remek lehe-
tőségeket teremtenek. Ha leszáll az éj, a hall-
gatók biztonságos közegben, az Egyetemvá-
ros területén belül kapcsolódhatnak ki, hiszen 
több egyetemi szórakozóhely is várja őket az 
éjszakában. A Miskolci Egyetem mintegy 10 
ezer hallgatója tehát éjjel-nappal egyaránt 
együtt lehet Magyarország legnagyobb, foly-
ton pezsgő campusán.    R.J.
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A Miskolci Egyetem jelenleg hét épület-
ben oldhatja meg hallgatói kollégiumi el-
helyezését: a Bolyai Kollégium hat kollé-
giumépülettel, az Uni-Hotel pedig egy 
épületkomplexummal szolgálja a hallgatóság 
igényeit. A széles kapacitások akár miskol-
ci fiatalok előtt is megnyithatják a kollégista 
élet lehetőségét, a távolról érkező hallgatók 
számára pedig szinte garantált a kollégiu-
mi elhelyezés. Nem mellesleg valamennyi 
épület és szoba felújított, a kollégiumi díjakat 
azonban jóval az országos átlag alatt tartja az 
egyetem. (A 2016/2017-es tanévben például 
már havi 9000 Ft-tól lehet kollégiumot kapni.)
A Bolyai Kollégium épületeiben többféle el-
rendezésű szobában nyerhető elhelyezés: a 

kétágyas, apartman jellegű férőhelyektől a 
hagyományos négy- és kétágyas szobákig, 
az Uni-Hotelben pedig kétágyas apartman 
szobák, valamint két-, illetve háromágyas 
férőhelyek várják a hallgatókat. A kollégi-
umok mindegyike jól felszerelt: mosószobák 
(hat vagy több mosógéppel), sütőszobák 
(két-három villanysütővel) állnak a kollégiumi 
diákság rendelkezésére. A Bolyai Kollégium 
E/1-es épületében, valamint az Uni-Hotelben 
a szobákhoz saját konyhák tartoznak, míg a 
többi kollégiumban szintenként közös főző- 
helységek teremtenek lehetőséget a sütés-
re-főzésre. A kollégiumi szobák mindegyiké-
ben – kollégiumtól függetlenül – szélessávú 
internetet használhat a hallgatóság. 

bekölTöznél a caMpusra?
kolléGiuMi leHeTőséGek a Miskolci eGyeTeMen

Más településről érkezel Miskolcra tanulni? Esetleg Miskolcon élsz, de több önállóságra 
vágynál, és függetlenednél a szülői háztól? A Miskolci Egyetem bőséges mennyiségű, 
felújított, ám alacsony áron igénybe vehető kollégiumi férőhellyel várja leendő hallgatóit.

Kollégiumok

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Kiss Viktor

A Bolyai Kollégium tagjainak mindegyikében 
létesült egy-egy úgynevezett klubszoba is. 
A klubszobák a kollégiumok legnyüzsgőbb 
pontjai, ahol csocsóasztal, darts-gép, póke-
rasztal és különböző játékkonzolok biztosítják 
a kollégisták számára a megfelelő kikapcso-
lódást. Az egészséges életmód szerelmesei 
pedig felkereshetik az E/4-es kollégiumi épü-
letet, hiszen oldalszárnyában torna-, és kon-
diterem is található, vagy az Uni-Hotel föld-
szintjét, ahol komplett fitneszterem, szauna 
és szolárium szolgálja az igényeket. Beteg-
ség vagy fogfájás esetén szintén az E/4-es 
épületet érdemes meglátogatni, pontosabban 
az azon belül található Egészségügyi Köz-
pontot, ahol háziorvosi és fogorvosi rendelés 
is zajlik.
Az Egyetemváros campus-jellegének hála, a 
kollégiumi épületek bármelyikéből gyorsan, 
pár perc alatt át lehet sétálni az egyetemi 
épületek vagy éppen a kávézók, büfék, netán 
szórakozóhelyek bármelyikébe, ami kényel-
messé teheti, megkönnyítheti a kollégista 
egyetemi polgárok mindennapjait.
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 meg-
találhatóak. Ne feledjétek, a kollégiumi 

pályázati rendszeren (www.mehok.uni-mis-
kolc.hu/kollsys) keresztül tudtok minden év-
ben jelentkezni a férőhelyekre. A jelentkezés-
hez kapcsolódó információkat megtaláljátok 
az előbb feltüntetett oldalon Pályázati Útmu-
tató formájában, amelyet alaposan tanulmá-
nyozzatok át a sikeres pályázás érdekében. 
A szükséges papírokat, igazolásokat leggyak-
rabban lakhelyetek önkormányzatától, mun-
káltatótól vagy nagyobb országos szervektől 
(pl. NAV) tudjátok kikérni. Ez egy időigényes 
folyamat, ezért mindig időben kezdjétek meg 
az igazolások begyűjtését. 
A tapasztalatok alapján tanácsos, hogy kér-
dezzetek, beszéljetek szobatársaitokkal, idő-
sebb szaktársaitokkal, a szakos kollégiumi 
elnökökkel, hiszen minél gyorsabb és sokré-
tűbb az információáramlás, annál kevesebb 
megválaszolatlan kérdés marad majd ben-
netek.

Kollégiumok
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A Miskolci Egyetem a népszerű csa-
patsportágakban csapatot indít, a lelátók és 
sportpályák pedig várják a „csak” szurkolni 
vágyókat is. Rendszeresen adunk otthont 
különböző sporteseményeknek. Kiemelt 
jelentőségű, hogy 2016 nyarán nagy sikerrel 
rendeztük meg a Tájékozódási Futó Egyetemi 
Világbajnokságot, majd idén nyáron az Eu-
rópai Egyetemek Kosárlabda Bajnokságának 
volt házigazdája a Miskolci Egyetem.
Az élsportolókat egy speciális mentorprogram
segíti tanulmányaikban. Valamennyi sport-
szolgáltatással, a sportprogramokkal, illetve 
a létesítményekkel kapcsolatban az egyetem 
sportportálja, a www.sport.uni-miskolc.hu old-
al szolgál további részletes és mindig friss, 
aktuális információkkal.

Testnevelés
Testnevelés óra keretében a hallgatók a 
következő sportágak közül választhatnak: 
kispályás labdarúgás, kosárlabda, röplab-
da, tollaslabda, asztalitenisz, tenisz, aero-
bic, kondicionáló torna, úszás. Igény szerint 
egyéb sportágakat is indítunk. További in-
formáció: Testnevelés Intézeti Tanszék irodá-
ja (Körcsarnok), tel.: 46/565-111/13-69. 

Szabadidősport
A Miskolci Egyetem Sportközpont szervezeti 
egység keretében működő Sportiroda munk-
acsoport szervezi az intézmény szabadi-
dősportját, amely egyaránt jelenti rendszeres 
szabadidős sporttevékenység (pl. heti gya-
koriságú zumba óra és futóklub) biztosítását, 

A Miskolci Egyetem egyik erőssége a színvonalas és változatos sportélet. Az intézményün-
ket választó hallgatók számára számos lehetőség kínálkozik: sportolhatnak testnevelés 
óra keretében, részt vehetnek a különböző szabadidősport programokon, valamint rend-
szeresen, szervezett keretek között edzhetnek és versenyezhetnek az egyetem sportegye-
sülete, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club szakosztályaiban.

Sportélet16

Mozdulj!
sporTéleT a Miskolci eGyeTeMen

Fotó: Kiss Viktor
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amatőr sportversenyek (Miskol-
ci Egyetemi Vándorkupa, sze-
meszterenként 6 sportágban) 
és igény szerinti bajnokságok 
(Miskolci Egyetemi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság), vala-
mint nagyszabású sportnapok 
(pl. Miskolci Egyetemi Sportnap 
és Sportágválasztó, Gólyatá-
bor Sportnap, MEN Sportnap) 
szervezését. A sportnapokon 
nagy hangsúlyt kapnak a sportági 
bemutatók, a sport és egészség-
es életmódot népszerűsítő pro-
gramok, sportos vetélkedők. 

Edzési lehetőségek, versenyzés
Az 1951-ben alapított Miskolci Egyetemi Atlé-
tikai és Futball Club, rövidített nevén MEAFC
legfontosabb feladata, hogy kiszolgálja jelen-
legi és egykori hallgatóinak, oktatóinak, dol-
gozóinak sportolási igényeit.
A MEAFC a következő szakosztályokban 
biztosít edzési és versenyzési lehetőséget: 
amerikai futball és cheerleader, asztalitenisz, 
kézilabda, kispályás labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda, tájfutás, tenisz, tollaslabda és vízi-
labda. A MEAFC törekszik arra, hogy magas 
legyen a szakosztályaiban sportoló aktív mis-
kolci egyetemi hallgatók száma, akik körében
még fontos kihangsúlyozni az egészséges 
életmód jelentőségét, erősíteni a sport vi-
tathatatlanul fontos társadalmi és nevelési 
szerepét, de a tanulmányaikat befejezők felé 
is nyitott, akik így a sporton keresztül is kötőd-
nek egykori intézményükhöz.
Hagyományosan a kosárlabda a legnagyobb
szakosztály, férfi aknál jelenleg két csapat 
versenyzik NBII-ben, egy csapat a Nemzeti 
Egyetemi Bajnokságban, a MEAFC kood-
inálja a teljes miskolci férfi kosárlabdázást, 
beleértve az utánpótlás-neveléssel kapcsola-
tos feladatokat.
A MEAFC első számú csapata stabil részt-
vevője a másodosztálynak (NB I/B), továbbá 
fontos megemlíteni azt is, hogy a Nemzeti 
Egyetemi Bajnokságban férfi és női csapatot 
egyaránt indít. A sportegyesület koordinálja 
a Miskolci Egyetem hallgatóinak, csapatain-
ak részvételét a Magyar Egyetemi–Főiskolai 
Országos Bajnokságok rendszerében.

Mentor program
A Miskolci Egyetemen tanuló élsportolók 
számára elérhető egy speciális mentorpro-
gram. A program célja, hogy segítse az él-
sportolók sportolói és tanulmányi feladatainak 
összehangolását. 
További információ: Rakaczki Zoltán, tel.: 
20/456-0058.

Sportinfrastruktúra
A Miskolci Egyetem Sportközpont szerveze-
ti egység biztosítja a sportinfrastruktúrát a 
különböző sportprogramokhoz, rendszeres 
és eseti sporttevékenységhez.
Az utóbbi években számos fejlesztés valósult 
meg, amely jelentős mértékben hozzájárul, 
hogy hallgatóink egyre jobb körülmények 
között tudnak sportolni.
További információ:
Körcsarnok, tel.: 46/565-111/14-56 vagy Boda
Péter Sportközpont igazgató (tel.: 30/555-
9737; e-mail: bodap@uni-miskolc.hu).

Nagy Tomi

Sportélet 17
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Fotó: Kiss Viktor

Már akkor megkezdődött az újonnan odake-
rült diákok ugratása, amikor leszálltak a vo-
natról, s csillogó szemekkel, megpakolt cso-
magjaikkal elindultak az Akadémia kapui felé.
Hagyományaink alappillére a barátság és a 
bajtársiasság. Ha két szóval kellene jellemez-
ni a hagyományőrzést, akkor talán ez a két 
szó lehetne az. Lehetséges, hogy most még 
nem értitek, sőt szinte biztosan nem. Azon-
ban a bALEK7-en, ha 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.
Biztosan furcsálljátok, hogy a Miskolci Egye-
tem bALEK7-re invitál, tehát nem egy átlagos 
gólyatáborba. Ez is – mint szinte minden a 
miskolci diákéletben – Selmechez kötődik. 
Most legyen elég annyi, hogy ha jelentkezte-

tek a bALEK7-re, majd eljöttetek, meg fogjá-
tok tudni azt is, hogy ki is az a balek.
Hét kar és egy független intézet szervezi 
meg gólyatábort. Nyolc különböző fakultás 
egyetlen Egyetemvárosban. Az egész egye-
tem nyüzsög, minden színes és hangos, 
mindenhol különböző mondókákat és csa-
takiáltásokat skandálnak. Minden karnak 
megvan a saját kari pólója, ami azt jelen-
ti, hogy már messziről meg lehet állapítani 
egymásról, hogy ki melyik karnak a hallgató-
ja. Valahol mindig van egy csapat diák, amely 
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 
juthattok a választott szakotokkal kapcsolat-
ban, valamint megismerhetitek az adott kar 

dékánját, a Hallgatói 
Önkormányzat elnökét, 
de akár még az intéze-
tigazgató oktatókat is. 
Az idősebb diákokkal 
való kapcsolat nem- 
csak mint barátság lehet 
kifizetődő számotokra, 
hanem nagy segítség 
lehet tanulmányi szem-
pontból is, hiszen 
megtudhatjátok például, 
hogy melyik tanárnál ér-
demes felvenni egy-egy 
órát, vagy épp jegyzetet 
szerezhettek a későb-
bi nehéz vizsgákhoz. 
Minden kar gólyatábora 
különleges valamiért. Az 
egészségügyis hallgatók 

a GólyaTábor

avaGy, aHoGy Mifelénk Hívják: a balek7
        A bALEK7 hagyománya onnan ered, hogy frissen érkezett diákságot a selmecbányai aka-

démisták 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.

Gólyatábor20
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21Trend&Tech

Fotó: Kiss Viktor

minden évben ellátogat-
nak a Barlangfürdőbe, 
a gazdászok Tarcalra 
mennek borkóstolás-
ra, a bölcsészek az 
utolsó este egy hatal-
mas éjszakai család-
vetélkedővel zárják a 
hetet, a bányászok az 
Őskohónál mérik össze 
erejüket a kohászok-
kal, és az „így lesz 
Firma s veterán” prog- 
ramjukkal éjszakába 
nyúlóan mutatják be 
az egyetemi ranglétra 
különböző állomásait. 
Mindez persze csak 
néhány a felejthetetlen 
élmények sorából. Ha 
nem szeretnél kima-
radni egyetemi éveid 
l e g m e g h a t á r o z ó b b 
élményéből, akkor 
vegyél részt a bALEK7-
en, és élvezd ki a nyár 
utolsó és szorgalmi 
időszakod első buliját. 
Ha elakadtál a Góly-
atáborban, és kérdésed 
van, keresd a karodhoz 
tartozó főszervezőket.

Muntyán Bernadett

        

Kar Név Tisztség Neptun

ÁJK

Zámpori Anna valéta elnök H8ANJD

Kelemen Kristóf valéta pénztáros ATAFQ4

Alkoda Enes HÖK elnök V8EFFX

BTK

Prion Sándor HÖK elnök WCZ3KK

Orosz Levente ált. alelnök BVE1ID

Csanálosi Edina Kitti SZÖB elnök EKLMW9

EK

Geiger Tímea valéta elnök CCEBIZ

Tóth Levente Dávid valéta pénztáros GL9E83

Jánosik Zsuzsanna HÖK elnök WX02W4

GÉIK

Erdei Ferenc valéta elnök AQJ8UY

Majoros Dávid valéta pénztáros R120HY

Ficzere Gábor Valéta elnök QRDWJQ

Ardó Bence valéta pénztáros VS5B4M

GTK

Gyenge Norbert HÖK elnök HLKKDP

Kun Máté Valéta elnök C5BGBQ

Ilniczki Kristóf valéta pénztáros A9FVAU

MAK

Pálfalusi Viktor HÖK elnök S4MO4Z

Szoboczki Ákos valéta elnök EC6J44

Máté Miriam SZÖB elnök B24A0A

MFK

Krózser Dániel valéta elnök DC2T3R

Bíró László Dénes valéta pénztáros G246ZS

Kovács Emánuel HÖK elnök KHJ95R

Gólyatábor 21
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Godó Bettina (BTK)
A Gólyatáborban az elsősök nálunk családokba kerülnek. 
A sokszínű feladatok a négy család közti versenyről szól-
nak. A kezdeti feszültség hamar elmúlt, már a második nap 
remek csapatot alkottunk, és nagyon jól éreztük magunkat. 
Sokak nevében mondhatom, hogy a Gólyatábor rengeteg 
emléket, kacagást, barátot adott nekünk, és valóban egy 
család tagjai lettünk. A félév elkezdődött, és rengeteg is-
merős arc mosolygott rám az Egyetemvárosban, remek 
oktatókkal ismerkedtem meg, és a legnagyobb büszkeség, 
hogy az egyetemen részesei lehetünk a hatalmas múlttal 
rendelkező selmeci diákhagyományoknak.

A Miskolci Egyetem hallgatóit kértük, hogy osszák meg tapasztalataikat a Gólyatáborról, és 
arról, hogy miért is érdemes részt venni a miskolci hallgatói életben, a hagyományőrzésben. 

Alkoda Enes (ÁJK)
Az eddig eltelt 4 év alatt több gólyatáborban volt szeren-
csém részt venni, először természetesen gólyaként, az-
tán már szervezőként vettem ki a részemet a rendezvény 
lebonyolításából. Mindegyik tábor számomra nagyon 
kedves emlékeket idéz fel, de úgy gondolom, hogy min-
dannyiunk számára az első alkalom a legemlékezetesebb. 
Itt ismerhettem meg a csoporttársaimat, akikkel a tábor 
végén már barátként váltunk el egymástól. A Miskolci 
Egyetem hallgatójának lenni számomra a „valahova tar-
tozást”  jelenti, azt, hogy egy közösséget alkotunk, és a 
kialakult barátságok életre szólnak.

Balázs Laura (EK)
Amikor két évvel ezelőtt felvételt nyertem a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Karára, habozás nélkül küld-
tem vissza a jelentkezési lapom az első éves hallgatók 
számára szervezett Gólyatáborra.
Habár ekkor még csak igen keveset tudtam a Miskol-
ci Egyetemen ápolt hagyományokról, ma már tudom, 
az egyik legjobb döntésem volt, hogy a szemeszter 
kezdete előtt egy hetet együtt töltöttem a többiekkel 
és a felsőbb évesekkel, akik időt és erőt nem kímélve 
szervezték meg a hetet, amely nem csak a felhőtlen 
buliról szólt. Körbevezettek az egyetemen minket, 
megtanultuk a kari színeket és köszönéseket is, vala-
mint életreszóló barátságok is kötődtek.

Vélemény
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Veleczki Patrik (MFK)
A saját bányász bALEKhetemről, amelyen még újonnan 
érkező hallgatóként vettem részt, rengeteg jó élményem 
van. Megismertették velünk az egyetemmel kapcsolatos fon-
tosabb mérföldköveket, a selmeci hagyományok szépségeit, 
és azt, hogy a karon rendkívül fontos a kollegalitás: az hogy 
segítsük egymást mindenben, és kiálljunk egymásért bármily-
en helyzetben is legyünk. Engem legfőképp azért fogott meg a 
selmeci hagyományok szelleme és a családias társasági élet 
az egyetemen, mert ez az összetartás nemcsak szóban él a 
karunkon (és egyben az egész egyetemen), hanem, ahogy az 
eddigi éveinket végeztük, ténylegesen végig is kísért minket. 
Ennek köszönhetően sok-sok segítséget kaptam Firmáimtól, 
akikkel a barátság szintén a bALEKhét napjai alatt kezdődött.

Ilniczki Kristóf (GTK)
Mit is jelent Miskolcon egyetemistának lenni? Azt hiszem, jó 
úton jársz, hogy megismerd. Az első állomás az augusztu-
si gólyatábor, mely nem egy kötekedős, „szivatós” négy nap, 
hanem alkalom arra, hogy megismerd az évfolyamod és a 
felsőbb éveseket. Én úgy mentem el Gólyatáborba, hogy 
szeretnék minél több csoporttársat megismerni, és kijelent- 
hetem, hogy már az első nap sikerült barátságokat kötnöm 
olyan emberekkel, akikkel azóta is tart ez a jó kapcsolat.
A Miskolci Egyetem egyik nagy előnye a közösségi élet, amelynek 
jelképe az összetartozás, mely később egy életen át elkísér.

Kékedi Petra (GÉIK)
A bALEK7 minden résztvevő számára egy maradandó élmény. 
Velem sem volt ez másként. Vegyes érzelmekkel indultam el, de 
amint megállt a busz, az összes félelmem és gátlásom elpárol-
gott. Tudtam, hogy jó helyen vagyok! Tudtam, hogy megtaláltam 
a második családomat, a második otthonomat. Szépen lassan 
megismertem a csoporttársaimat, a csoportvezetőimet. A hajnalig 
tartó beszélgetéseknek, és a közös bulizásoknak köszönhetően 
úgy éreztem, hogy nem egy főnököt, egy vezetőt kaptam, hanem 
barátokat, és segítőtársakat. Ők meséltek először Selmecről, a 
hagyományokról, amelyeket azóta is ápolok.

Parragh Dávid Máté (MAK)
Milyen élményt jelentett számomra a gólyatábor, valamint milyen 
érzés a Miskolci Egyetem hallgatójának lenni? A gólyatábor leg-
meghatározóbb pillanatai számomra a közös étkezésekhez kap-
csolódnak, mivel ilyenkor a felsőbb évesek szakadatlanul osz-
tották meg velünk, gólyákkal a jó tanácsaikat, vicces történeteiket 
és egyéb egyetemi tapasztalataikat – gyakorlatilag az első naptól 
segítve az elhelyezkedést az új környezetben. Az elmúlt 3 évemet 
végigkísérte ez a közösségi élmény; a tanárok és hallgatók alkotta 
családias légkör és az évfolyamtársakkal való összetartás... akár a 
könyvtárban, akár a buliban.

Vélemény
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A Miskolci Egyetem jogutód-intézménye az 
egykori, még 1735-ben alapított Selmecbán-
yai Akadémiának, amelynek karait több mint 
65 éve, Selmecbányáról Sopronon át sodo-
rta Miskolcra a történelem. Ám nem csupán 
az ősi karokat és a hagyományos egyetemi 
képzéseket fogadta be Miskolc városa, ha-
nem azt az egyedülálló diákhagyomány-rend- 
szert is, amelynek alapja a néhai selmeci 
akadémisták között formálódott bajtársias 
szellemiség, és amely mára az egyetem 
valamennyi karának hallgatói előtt nyitva áll. 
Megéri élni a lehetőséggel: a tapasztalatok 
szerint ugyanis a hallgatók a legkevésbé sem 
bánják meg, ha belecsöppennek a selmeci 
hagyományok különleges világba.
A hagyományőrzés persze sohasem 
kötelező, ám aki vállalja, hogy megkeresz-

telkedik a diákhagyományok szerint, és 
elvégzi az ehhez szükséges feladatait, vagyis 
részt vesz az ún. balekoktatáson, majd tel-
jesíti a szükséges balekvizsgát – amelynek 
célja 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 tanul-
mányai elején bevezették a selmeci diákha-
gyományok rendszerébe. Ami a segítséget 
és a folyamatos támogatást illeti, különösen 
fontos a „keresztszülők” szerepe, hiszen 
valamennyi „pogány” – tehát frissen fel-
vett, még meg nem keresztelt diák –, aki a 
hagyományőrzés útját választja, idővel ke-
resztszülőket választ magának a megkeresz-
telkedett hallgatók, az ún. firmák sorából.

„Ha selMec Hív” 
diákHaGyoMányok a Miskolci eGyeTeMen
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A Miskolci Egyetemen máig élnek és virágoznak a több száz éves gyökerű selmecbányai 
diákhagyományok, amelyek különleges és életre szóló élményekkel gazdagíthatják a hallgatók 
egyetemi éveit, és amelyek immár hivatalosan is a nemzeti kulturális örökség részét képezik. Az 
országosan egyedülálló, értékgazdag diákélet éppúgy érv lehet Miskolc mellett, ahogy az 
egyetem tudományos kiválósága is.

Örökség24

Fotó: Kiss Viktor
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25Connection
A selmeci hagyományok szerinti szakesté- 
lyek különleges atmoszférája semmi máshoz 
sem fogható élményt nyújt, ahogy a számos 
selmecbányai kirándulás is, amelyre a hagyo-
mányőrző társaságok várják időről időre a 
jelentkezőket, de úgyszintén kuriózumsze-
rű például a szalamander, vagyis a végzős 
hallgatók fáklyás felvonulása. A selmeci 
diákhagyomány-rendszer tehát végigkíséri 
a hallgatókat egyetemi pályájukon, sőt még 
azon túl is, hiszen a hagyományok olyan 
közösséget teremtenek, és olyan barátságok-
hoz segítik a hallgatókat – akár hallgatótár-
saikkal, akár a szintúgy hagyományőrző ok-
tatóikkal –, amelyek egy egész életre szólnak.
A szakestélyek és általában az aktívabb, 
élménydúsabb közösségi élet mellett a 
hagyományőrzés számos további előnyt rejt 
azok számára, akik megkeresztelkednek. A 
hagyományőrző hallgatók karonként eltérő, 
sajátos egyenruhát, illetve egyenviseletet 
hordhatnak, a szakestélyeken éppúgy, ahogy 
például a vizsgákon vagy éppen az egye-
temi ünnepélyeken, majd utolsó egyetemi 
évük idején végzős szalagot tűzhetnek kar-
jukra, amely színével messziről jelzi, hogy 

viselője mely karon végez az egyetemen. A 
kari címerrel ékesített gyűrű, amely a jövő-
ben majd mindig jelezni fogja, hogy gazdája 
egykor Miskolcon volt egyetemista, szintúgy 
a hagyományőrző hallgatóság kiváltsága. Az 
egyetemi évek legcsodálatosabb emlékeit 
őrizhetik meg azok a különleges, mindig 
egyedi korsók és kupák is, amelyek rendre 
egy-egy szakestélyre készülnek.
A megkeresztelt hallgató mindemellett a mint-
egy harminc hagyományőrző társaságnak 
is tagja lehet. Több társaság már évtizedek 
óta folytatja tevékenységét a miskolci cam-
puson, természetesen újabb és újabb tagok-
kal felvéve a fiatalabb generációk sorából. 
A tagság tehát egy-egy nagy tekintélyű tár-
saságban a felvett hallgató hagyományőrző 
tevékenységének a megbecsülését 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.

R.J.
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Fotó: Kiss Viktor
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Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN
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26 Miskolc

Hamar szakítsunk egy sztere-
otípiával: Miskolc nem a szo-
cialista iparosítás produktuma, 
még akkor sem, ha a háború 
utáni iparosító (város)politi-
ka tényleg erőteljes nyomokat 
hagyott rajta. A város ugyanis 
már a 19. század végére fontos 
ipari és kereskedelmi központ-
tá fejlődött, amelynek belváro-
sa javában máig megőrizte az 
egykori polgári világ – főleg 
klasszicista és szecessziós – 
építészeti örökségét. A történ-
elmi belváros persze nemcsak 
műemléki jellegű épületeivel, 
hanem a kulturális élet legfőbb intézménye-
ivel is várja az egyetemi hallgatóságot, így 
például a Miskolci Nemzeti Színházzal, amely 
– nem mellesleg – a jelenlegi Magyarország 
első kőszínházaként épült. A belvárost 
gazdagítja még a Szinva patak, és különösen 
a nemrég megújult Szinva terasz is. A törté- 
nelmi városrész fölé emelkedő Avas hegy a 

maga kilátójával és templomával úgyszintén 
hangulatos atmoszférát teremt. Az említett 
kilátó egyébként, ahonnan a hegyoldal zöld 
övezetéből szemlélhetjük az alattunk elnyúló 
várost, különösképpen ajánlott helyszín a 
kikapcsolódásra.
Ugyanakkor a magyar középkor emlékeit 
is fellelhetjük Miskolcon, egész pontosan 
Diósgyőrben. A város egyik fő büszkesége 

ugyanis a diósgyőri vár, amely 
a fénykorát még Nagy Lajos 
királysága idején élte. A mag-
yarországi gótikus várépítészet 
gyöngyszeme egyébként immár 
felújított állapotában fogadhat-
ja látogatóit. És ha már Diós-
győr: a város fontos jelképe 
maga futballcsapat, amelyet egy 
országszerte egyedülálló miliő 
vesz körül.
A DVTK mára lényegében a 
miskolci, sőt a borsodi minden-
napi kultúra és identitás fontos 
tényezőjévé vált.

neM csupán vas és beTon

az eGyeTeM városa, Miskolc
Miskolc gyakorta afféle szürke iparvárosként jelenik meg a magyar közgondolkodásban, 
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 Borsod központjának világát.
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Fotó: Kiss ViktorMEGAZIN
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Miskolc 27

Miskolc–Lillafüred szintén olyan hely, ahová 
egyszer mindenképpen érdemes ellátogatni, 
merthogy a mai közigazgatási Miskolc egyik, 
ha  nem a legszebb része, amely elsősorban 
a természetben kikapcsolódni, illetve kirán-
dulni vágyókat invitálhatja. A festői Hámori 
tó mellett itt található többek között Magya-
rorszá legmagasabb vízesése, a tó felett 
pedig a híres neoreneszánsz kastélyszálló 
is. Úgyszintén fontos turisztikai központ 
Miskolctapolca, ahol az év bármely perió-
dusában felkereshetjük az – Európában is 

kuriózumszerű – barlangfürdőt, amely ter-
mészetes barlangban kiépült meleg vizű 
medencékkel várja vendégeit. A tapolcai 
parkban található az igen különleges Békás-
tó is: a régi kráterben mintegy ötven hőforrás 
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 
acélvárosi múltja is hozzájárult a város mai 
arculatához és karakteréhez, tehát része egy 
olyan egésznek, amelyet igenis lehet sze-
retni. Érdemes tehát felkeresni a diósgyőri 
gyár épületeit is, ahol nyaranta immár fesz-
tivál és egyéb kulturális programok is várják 
a fi atalságot.
A folyamatosan szépülő történelmi belváros 
galériái, múzeumai és templomai, a régi Diós-
győr vára és hangulatos utcái, vagy éppen a 
Bükk hegység kirándulóhelyei – megannyi 
további értékkel együtt – egyaránt arra bíz-
tathatja a hallgatóságot, hogy ne maradjon a 
hét valamennyi napján az Egyetemvárosban,
hanem nyisson, és fedezze fel magának a 
városnak, Miskolcnak a világát is.             R.J.
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Éjszakai élet28

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 kö-
zösségi tereit: mégpedig az egyetemi éjsza-
kai élet, amely felejthetetlen élményekkel, ba-
rátságokkal és szerelmekkel gazdagíthatja és 
teheti teljesebbé a hallgatók egyetemi éveit. A 
miskolci campus világa egy szebb, teljesebb 
és hosszabb ifjúság lehetőségét rejti. Kapui 
pedig nyitva állnak.
Itt bármely napon lehet „szombat”, merthogy 
az Egyetemváros szórakozóhelyei jóformán 
mindig nyújtanak lehetőséget arra, hogy a 
hallgatóság együtt tölthesse éjszakáit, sőt 
még a nyári fesztiválszezon is előbb rajtol 
az egyetemen, hiszen a Miskolci Egyetemi 
Napok – mindig színes és színvonalas prog-
ramjával – már májusban elhozza a fesztivált. 
És persze a dühös szomszéd veszélye sem 

fenyeget, ugyanis itt, a miskolci campuson, 
több mint tízezer egyetemista birodalmában 
az éjjel valóban csak a fiataloké lehet, ami 
pedig az egész országban egyedülálló lehe-
tőség. (Miskolcon az egyetemi tanulmányi 
épületek és kollégiumok a klubokkal és az 
egyéb szolgáltató egységekkel együtt a város 
határában, a Dudujka-völgyben találhatóak.)
A „szépruhás” esték szerelmeseit minden no-
vemberben várja a Gólyabál, a Bányász–Ko-
hász Balekbál, majd – például – februárban a 
Közgazdász Bál is, és természetesen mind-
kettő nyitott az egyetem valamennyi hallgató-
ja felé. A miskolci Egyetemváros persze szá-
mos további, az egyetem mindennapjait és 
éjjeleit még színesebbé varázsoló programot 
ajánl a hallgatóságnak, a hangversenyektől 
és könnyűzenei koncertektől az egyetemi 
filmklub rendezvényein át egészen a karok 
vagy éppen a kollégiumok közötti vetélkedő-
kig, bográcsos főzőversenyekig. Kalandra fel!

R.J.

éjjel–nappal Miskolci eGyeTeM

Új nap vár rád!

Fotó: Kiss Viktor

A miskolci Egyetemváros nem csupán a tanuláshoz, a szellemi gyarapodáshoz kínál seregnyi 
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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A Miskolci Egyetemen 2012 óta folyik kínai 
nyelvoktatás: először Kínai Központ létesült 
a campuson, majd a Wanhua-BorsodChem 
Zrt. és a Pekingi Vegyipari Egyetem hathatós 
támogatásával 2013 augusztusában megala-
pult Magyarország harmadik Konfuciusz In-
tézete is. A Konfuciusz Intézetek szervezete 
egy, szinte az egész világra kiterjedő hálózat, 
amelynek központja Pekingben található. A 
szervezet a kínai kultúra megismertetését, 
terjesztését és a kínai nyelv oktatását tekinti 
fő feladatának, küldetésének. Ebben a nemes 
célkitűzésben vehet részt a Miskolci Egyetem 
Konfuciusz Intézete is.

A Miskolci Egyetem hallgatói ennek megfele-
lően nem csupán a máshol is tanulható, euró-
pai nyelveket sajátíthatják el, hanem a napja-
inkban egyre fontosabbá váló kínai nyelvvel 
is megismerkedhetnek az Intézetben, ahol 

jelenleg kezdő, középhaladó és haladó szin-
ten zajlik a nyelvoktatás. A kínai nyelv okta-
tását Miskolcon a Pekingi Vegyipari Egyetem 
(BUCT) által delegált két okleveles kínai 
nyelvtanár, valamint négy önkéntes tanár se-
gíti. Az Intézet tanulóit többféle ösztöndíjjal 
is támogatni tudja, sőt a hallgatóknak lehe-
tőségük nyílhat részt venniük Kínában zajló, 
intenzív nyelvtanfolyamokon is – természete-
sen szintúgy az Intézet támogatásával.
Az Intézet számtalan rendezvénye színesíti 
az egyetem programkínálatát. Például külön-
böző izgalmas előadásokkal, rendezvények-
kel várják az egyetem hallgatóit, oktatóit, dol-

gozóit. A teljesség 
igénye nélkül lehe-
tőség nyílt már bepil-
lantani a kalligráfiá-
ba (a díszes kézírás 
művészetébe) vagy 
éppen a kínai orvos-
lás, az akupunktúra 
rejtelmeibe, vala-
mint az Intézet ok-
tatói főzőleckékkel 
is kedveskedtek már 
az egyetem polgára-
inak. Természetesen 
a kínai csomózást 
is bemutatták már, 
valamint a kínai te-
ázási szokások is 
rendre megjelennek 
a rendezvényeken.

Az aktuális eseményekről az egyetemi, illetve 
a városi közönség a Konfuciusz Intézet egye-
temi honlapján (www.konfuciusz.uni-miskolc.
hu), illetve a Facebook-on értesülhet.

konfuciusz nyoMában

Tanulj kínai nyelveT!
A Miskolci Egyetemen Konfuciusz Intézet várja azokat a hallgatókat, oktatókat, egyetemi 
polgárokat, akik szeretnének kínai nyelvet tanulni, és bepillantást nyerni a kínai kultúra világá-
ba. Az Intézet az oktatás mellett előadásokat, illetve egyéb rendezvényeket szervez, hogy 
az érdeklődőket közelebbről is megismertesse az ázsiai ország hagyományaival.
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Konfuciusz intézet

Fotó: Kiss Viktor
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Ha van valamilyen különleges hobbid, vagy az egyetemi kurzusokon kívül is szeretnél egy-
egy témakörben elmélyülni, a hallgatói öntevékeny csoportok között biztos találsz olyat, 
amely az érdeklődésednek megfelelő. De ha ez mégsem így történne, több hallgatótársad-
dal összefogva akár Te is létrehozhatsz egy új hallgatói öntevékeny csoportot!

Az Egyetemi Lelkészség múltja az 1980-as 
évekre nyúlik viszsza, amikor egyetemi hit-
tancsoport 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 találhatod meg 
a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészsé-
get, ahol biztosan lelki feltöltődést fogsz talál-
ni, bármelyik felekezethez is tartozol.

Sch.A.

TölTsd Tevékenyen a szabadidőd!
önTevékeny csoporTok az eGyeTeMen

De mit is jelent ez pontosan? A hallgatói ön-
tevékeny csoportok lehetőséget adnak arra, 
hogy az azonos érdeklődési körrel rendel-
kező diákok együtt töltsék a szabadidejüket 
szervezett keretek között. Egyetemünkön 
hallgatói öntevékeny csoport megalakításá-
hoz legalább tíz hallgató szükséges, az önte-
vékeny csoportokat pedig minden tanévben a 
Hallgatói Központ regisztrálja.
Léteznek kari, karközi, illetve karon kívüli hall-
gatói öntevékeny csoportok is, melyek műkö-
dését az egyetem is segíti, hiszen a csoportok
a Hallgatói Önkormányzat által különböző 
erőforrásokért a rektorhoz, illetve a karok ve-
zetőihez 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 Hallgatói Központ honlap-
ján találhatod meg.

Schäffer Anett

Mikor új környezetbe kerülünk, mindig izgatottan várjuk, találgatjuk, hogy milyen lesz, találunk-e 
majd barátokat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak. Az egyetemünkre érkező vallásos 
fiatalok biztosan társakra lelnek az Egyetemi Lelkészség által szervezett összejöveteleken, 
miközben hitüket is gyakorolhatják.

Miskolci ökuMenikus eGyeTeMi lelkészséG



Mi is az a Hantos Elemér Szakkollégium?
A szakkollégium a GTK tehetséggondozó 
szervezete. Egy olyan szakmai és szellemi 
közösség, amely összegyűjti a kar legmoti-
váltabb és legtehetségesebb hallgatóit, hogy 
számukra olyan tudást, ismereteket, össze-
függéslátást, kapcsolatokat adjon, amelye-
ket másképp nem tudnának megszerezni. 
A hallgatóknak a Kollégium fejlődési lehető-
séget biztosít, képességet fejleszt érdekes 
előadásokkal és nem utolsó sorban gyakorla-
ti tapasztalatokat biztosít azzal,  hogy üzem, 
gyárlátogatásokat csinálunk, és találkozunk 
olyan üzletemberekkel, akik a szakmájukban 
sikeresek. A szakkollégiumnak köszönhetően 
lehetőségem volt részt venni hazai és nem-
zetközi esettanulmánymegoldó versenyeken, 
valamint németországi nyári egyetemen.

Milyen programjaitok vannak, lesznek?
Programjaink nagyon széleskörűek. Többek 
közt különböző tréningeket szervezünk, szak-
mai kirándulásokra megyünk (MNB, Pénzver-
de), a Hantos Café keretében sikeres szak-
emberek tartanak előadást (Martincsek Péter 
– Avalon park ügyvezető igazgatója, Dr. Pulay 
Gyula – Állami Számvevőszék igazgatója).

Kinek ajánlanád a szakkollégiumot, kiket vár-
tok?
Szaktól és évfolyamtól függetlenül bármelyik 
közgazdász hallgató tag lehet. Ugyanúgy van 
elsőéves BSC-s tagunk, mint végzős MSC-s. 

A legfontosabb a hozzáállás és a kellő mo-
tiváció. Ha fontolgatod a versenyeken való 
részvételt, akkor itt a helyed, segítünk a fel-
készülésben.

Hol lehet kapcsolatba lépni veletek és hogyan 
lehet jelentkezni?
Jelen vagyunk a Facebookon és az Instag-
ramon is, illetve a felvételi előtt tartunk egy 
bemutatkozó előadást, ahol minden kérdésre 
választ kapnak az érdeklődők. Minden félév-
ben tagfelvételt hirdetünk, csupán erre kell je-
lentkezni. A felvételi nem egy tortúra, csupán 
két részből áll. Az első részben egy feladatot 
kell megoldani online, amely a logikára és 
problémamegoldó készségre koncentrál. A 
második rész pedig egy személyes beszél-
getés, ahol a jelentkező személyiségén és 
céljain van a hangsúly. 

A  szakmai programokon kívül mit ad a Szak-
kolágium. 
Egy olyan közösség tagjai lehetünk, ahol nem 
csak szakmai, hanem baráti kapcsolatok is ki-
alakulnak. Ezt mutatja az is, hogy nem csak a 
szakmai program keretein belül találkozunk, 
sokszor segítünk egymásnak a tanulsában, 
illetve nyáron is többször találkoztunk a sza-
badidiőnken. 
Köszönöm az interjút, és remélem a követ-
kező félév is ilyen sikeres és programokban 
gazdag lesz, mint az elöző, és azt is, hogy 
sok új taggal fog kiegészülni a csapat. 

beMuTaTkozik a HanTos eleMér szakkolléGiuM

inTerjÚ fodor péTerrel, a Heszk elnökével
A 2017-ben megújult a Hantos Elemér Szakkollégiummal kapcsolatban Fodor Péterrel 
beszélgettünk, aki a Szakkollégium elnöke, és arra kerestük a választ, hogy miért is érde-
mes a szakkollégium tagjának lenni.
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Fotó: Kiss Viktor

A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma 
a tavalyihoz képest közel 3 %-kal emelkedett, 
amivel a felsőoktatási intézmények között or-
szágosan is az élmezőnyben foglalunk helyet. 
A jelentkezések és a felvettek számának válto-
zása a demográfiai folyamatokat 6 %-kal múlta 
felül, ugyanis az érettségizők száma a tavalyi 
112.000 fő helyett idén csak 108.500 fő volt, 
ami több mint 3 %-os különbséget jelent. (Ez-
zel párhuzamosan a 18 éves korcsoport lét-
száma 1993-ban 190 ezer volt, míg 2018-ban 
már csak 94 ezer lesz.) A Miskolci Egyetem 
karaira 2017-ben összességében 5136-an je-
lentkeztek, közülük ez idáig 2270-en nyertek 
felvételt – ami a jelentkezők 44 %-a. Az első 
helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (3021 
fő) több mint 75 %-a kezdheti meg nálunk a 
tanulmányait.Fontos kiemelni, hogy 1722 fő 
állami ösztöndíjas a tavalyi 1719-hez képest, 
ami a felvett hallgatóink 76 %-a. Ez önmagá-
ban mutatja az intézmény stabilitását. Emellett 
egyre többen vannak meggyőződve a nálunk 
szerzett diploma munkaerőpiaci értékéről, amit 
az a tény is alátámaszt, hogy a tavalyi 491-ről 
548-ra nőtt az önköltséges képzésre felvettek 
száma – ez közel 12 %-os emelkedés. A Mis-
kolci Egyetem mesterképzéseire a nyári, ren-
des felvételi eljárásban felvettek száma 457 fő 
(a tavalyi 429 fő után), ami egyértelműen jelzi 

ennek a magasabb képzési szintnek a további 
népszerűségét.
Összességében a Miskolci Egyetemre felvett 
hallgatói létszám az utóbbi négy évet tekintve 
az idén, 2017-ben a legmagasabb a megálla-
pított ponthatárok alapján az adott demográfiai 
folyamatok mellett, úgy, hogy a felsőoktatási 
intézmények alapszakjaira való bejutáshoz 
szükséges minimális ponthatár 2015-ben or-
szágosan 280 pontra emelkedett. A fentiek 
egyértelműen mutatják, hogy a felsőoktatási 
intézmények között egyre fokozódó verseny-
ben a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti 
pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek és a 
több intézményből integrált nagyvárosi egye-
temek között.
A 2017. júliusában felvett létszámokkal kap-
csolatban fontos kiemelnünk, hogy összesí-
tett hallgatói létszámemelkedést ért el a karok 
többsége: az Állam és Jogtudományi Kar 27 
fővel, a Bölcsészettudományi Kar 54 fővel, 
az Egészségügyi Kar 25 fővel, a Gazdaság-
tudományi Kar 36 fővel, a Műszaki Anyagtu-
dományi Kar pedig 3 fővel vehetett fel több 
hallgatót, míg a Műszaki Földtudományi Kar a 
külföldi hallgatói létszámunk növelésében jár 
elől. Szintén kiemelendő, hogy ugyanezen ka-
rok növelni tudták az állami ösztöndíjjal felvett 
hallgatók létszámát is.

Tovább erősíTeTTe népszerűséGéT 
a Miskolci eGyeTeM
Tovább emelte a tavalyi mutatószámaival is megerősített népszerűségét a Miskolci 

Egyetem, több éves rekordot döntött a felvettek száma – derül ki a 2017. július 26-án 

közzétett ponthatárok első értékeléséből.

FelVételi
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Fotó: Kiss Viktor

Egyetemi LEG…-ek
Szembetűnő, hogy több kar több szakjára 
idén is csak kiemelkedően magas ponthatár-
ral lehetett bejutni.
A Miskolci Egyetem képzései közül az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar állami ösztöndíjas 
Jogász, és a Gazdaságtudományi Kar állami 
ösztöndíjas Nemzetközi gazdálkodás szakjá-
ra lehetett a legmagasabb pontszámmal be-
kerülni: itt a központilag előírt 460 pontra volt 
szükség a sikeres felvételihez. Minimum 420 
pont kellett a következő 
szakok állami ösztöndí-
jas képzéseire történő 
bejutáshoz is: Igazság-
ügyi igazgatási, Jogász, 
Angol-német tanár, Em-
beri erőforrások, Gazdál-
kodási és menedzsment, 
Pénzügy és számvitel, 
Turizmus-vendéglátás.
Az alábbi szakok voltak a 
legsikeresebbek és leg-
népszerűbbek a felvételt 
nyert hallgatók száma te-
kintetében: Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar: 
Gépészmérnöki (140 fő); 
Állam- és Jogtudományi 

Kar: Jogász (117 fő); Egészségügyi Kar: 
Gyógytornász (100 fő); Gazdaságtudomá-
nyi Kar: Gazdálkodási és menedzsment (94 
fő); Bölcsészettudományi Kar: Egészségügyi 
tanár (87 fő); Műszaki Anyagtudományi Kar: 
Anyagmérnöki (57 fő); Műszaki Földtudo-
mányi Kar: Műszaki földtudományi (35 fő); 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: Zeneta-
nár-trombita (4 fő).

Sajtóközlemény

Felvételi
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Az általunk létrehozott hálózat összekapcsol-
ja a tehetséggondozás szereplőit - a felsőok-
tatási intézményeket és azok tehetséggondo-
zási programjait, az OTDK-t, a kari TDK-kat, 
szakkollégiumokat - az elsőéves hallgatókkal. 
A kortárssegítésen alapuló rendszerben a 
tehetséges hallgatók szakmai előmenetelét 
a jövőben az oktatók és a tudományos mun-
katársak mellett Tehetségmentorok is segítik. 
Miért jó ez Neked? Mert egy olyan felsőbb 
éves hallgató segíti a belépésedet a kari tudo-
mányos életbe, aki saját maga is megjárta azt 
az utat elsőévesként, ami előtted áll, és egy 

olyan közösségben aknázhatod ki a benned 
rejlő lehetőségeket, amely hozzád hasonló 
tehetséges fiatalokból áll.
Miben segítünk? Képzéseket szervezünk a 
számotokra, amelyek során számos területen 
fejlődhettek. Közelebb hozzuk hozzátok az 
ösztöndíj-lehetőségek, pályázatok megisme-
rését. Mentoraink révén szakmai segítséget 
nyújtunk nektek, bemutatjuk az intézmények-
ben megvalósuló tehetséggondozó progra-
mokot, személyre szabott, a fejlődéseteket 
segítő munkaterveket készítünk a mentora-
inkkal közösen, segítünk a kutatásokba való 

bevonásátokban, hogy az egye-
tem ne csak a kötelező szeminá-
riumi munkáról, és előadásokról 
szóljon. A szakmai programok 
mellett természetesen a közös-
ségkovácsoló események sem 
maradhatnak ki.
Jelentkezz, ha: Úgy érzed, hogy 
hogy szeretnél komolyabban fog-
lalkozni a szakterületeddel, kon-
ferenciákon előadni, publikálni 
esetleg a demonstrátorság, majd 
a doktori képzés szerepel a távla-
ti terveid között, vagy egyszerűen 
csak úgy gondolod, tehetséges 
vagy valamilyen tudományterü-
leten. Jelentkezni a szorgalmi 
időszak első heteiben tudsz majd 
a www.hook.hu oldalon hamaro-
san elérhetővé váló jelentkezési 
felületen.
Addig is kérdés esetén fordulj 
bátran a régió koordinátorához, 
Juhász Jánoshoz (30/472-8068, 
juhaszj@uni-miskolc.hu).

Szeptemberben találkozunk!

jelenTkezz Te is MenTorálTnak 
a Höok TeHeTséGMenTor proGraMjába!
A 2017/2018-es tanévben is folytatódik a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciájának Tehetségmentor programja.
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A keresztrejtvény megfejtését szeptember 1-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail 
címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés gólyaszám. Ne felejtsétek el továbbá 
feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtésekért értékes nyereményeket 
sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük a nyere-
mények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mindkét 
megfejtést beküldik!
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    Ne csak olvasd, ÍRD!
 Csatlakozz diákújságíróként a MEgazin stábjához!

   Jelentkezés: megazin@uni-miskolc.hu


