EGYÜTTMŰKÖDÉS A MISKOLCI EGYETEM ÉS A
HONVÉDSÉG KÖZÖTT
A Miskolci Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium 2018. december 12-én ünnepélyes
keretek között együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetemen.
A megállapodás rögzíti az aláíró felek együttműködését az oktatás, a kutatás területén a
Magyar Honvédség társadalmi támogatottságának, a katonai pálya – különösen a szerződéses
és az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony – ismertségének és népszerűségének növelése,
a Magyar Honvédség toborzási hatékonyságának fejlesztése érdekében.
Az Egyetem az együttműködési megállapodás céljának a hallgatói létszám, valamint a
hallgatói gyakorlati képzés színvonalának a növelését, továbbá a szorosabb együttműködés
kialakítását, a bevételek növelését, a közös projektek felkutatását és végrehajtását tekinti.
Az együttműködés négy fő területre terjed ki:
Toborzás
A Magyar Honvédség szakemberei tájékoztató előadások és bemutatók keretein belül
népszerűsítik az egyetem hallgatói számára a szerződéses és tartalékos katonai szolgálatot,
valamint információs anyagokat biztosítanak az egyetem részére.
A Miskolci Egyetem lehetőséget biztosít, hogy az egyetem rendezvényein és közösségi terein
a Magyar Honvédség toborzó szakemberei megjelenhetnek. Emellett létrejön egy – a katonai
pályát népszerűsítő – karrier-tanácsadó, ún. front-office iroda.
Önkéntes tartalékos szolgálat
Az Egyetem két nagyobb szabású rendezvényéhez a Magyar Honvédség tartalékos katonákat
biztosít. Az együttműködés részeként lehetőséget ad az altisztek beiskolázására és
továbbképzésére, valamint szakmai gyakorlati teret biztosít az egyetem egyes képzéseihez:
katonai igazgatás területén az egyetem jogász hallgatóinak, érdekvédelem területén a
szociológia és szociális munkás szakon tanulóknak, toborzás területén pedig a humánerőforrás
gazdálkodás területtel foglalkozó hallgatók részére.
A Miskolci Egyetem kreditpontokat ad az önkéntes tartalékos jogviszonyt vállaló hallgatók
részére, hozzájárul az egyetemi önkéntes tartalékos katonai kötelék megalakításához, és ennek
működéséhez kiképzési helyszínt biztosít az egyetem területén (atlétikapálya, tornaterem,
öltözők, étkezde és tanterem), valamint biztosítja az ideiglenes toborzó pont működését.
Oktatás
A Magyar Honvédség szakembereket biztosít az egyetem oktatási rendjébe tartozó tantárgyak
oktatásához, emellett a Honvédség személyi állománya utánpótlásának és szakmai

fejlődésének érdekében igénybe veszi az egyetem által nyújtott képzési lehetőségeket. Az
együttműködő felek a közös képzések kialakításának és elindításának lehetőségét is felmérik.
A Honvédség pályázatokat, TDK és szakdolgozati témákat ír ki, emellett álláslehetőséget is
biztosít az egyetem hallgatói számára egyes hiányszakmák területén (pl. gépészmérnök,
villamosmérnök, mérnök informatikus).
Az Egyetem a 2018/2019. tanévtől folyamatosan meghirdeti a honvédelmi alapismeretek
kurzust, mint szabadon választható tárgyat, együttműködik a Honvédelmi Minisztériummal
közös tananyag kidolgozásában, tananyagfejlesztésben.
Kutatás és tudományos élet
Az Egyetem és a Honvédség közösen vállalja, hogy lehetőséget biztosítanak védelemegészségügy, vezetés és szervezés, a műszaki tudományterület, a honvédelem és
hadtudomány és azok interdiszciplináris tudományterületeit lefedő, közös civil-katonai
tudásbázis létrehozására, tudományos munka végzésére, kutatásra, konzultációkra,
tapasztalatcserékre, közös szakmai-kutatási pályázatok benyújtására, továbbá doktori (PhD)
képzésben való részvételre.

