
Az Egyetem rektorai voltak a Miskolcra költözés óta:

Szadeczy Kardos Elemér (1949-1950)
Sályi István (1950-1961)
Zambó János   (1961-1972)
Simon Sándor   (1972-1978)
Czibere Tibor   (1978-1986)
Kovács Ferenc   (1986-1994)
Farkas Ottó   (1994-1997)
Besenyei Lajos   (1997-)

MINT A HAZAI MÛSZAKI FELSÕOKTATÁS BÖLCSÕJE 
ÉS A JÖVÕ LETÉTEMÉNYESE

A miskolci Egyetemváros építése

Egyetemi fõbejáratEgyetemi aula és szobrai

Egyetemváros madártávlatból

A Selmeci Mûemlékkönyvtár olvasóterme

Diplomaosztó ünnepség az egyetemen

Mikoviny Sámuel (1700-1750)
az elsõ selmeci professzor szobra az egyetemi aulában

Kovácsüzem rajza a selmeci könyvtár egyik könyvébõl

A  M I S K O L C I  E G Y E T E MA  M I S K O L C I  E G Y E T E M

iután hazánknak évszázadokon át meghatározó szerepe volt az európai nemesfém- és Mréztermelésben –ez volt az egyetlen fejlett iparágunk–, ugyanakkor a 18. század elején 
kibontakozott az ipari és természettudományos forradalom, indokolttá vált a bányász és 
kohász szakemberek megfelelõ felsõfokú képzése. A bécsi udvari kamara e célból hozta létre 
1735. június 22-én Selmecbányán a bányászati és kohászati tanintézetet (ún. Berg-Schola-t), 
amelyet Mária Terézia királynõ 1762. október 22-én bányászati-kohászati akadémia rangra 
emelt. Ez a mai Miskolci Egyetem õse. 

A Miskolci Egyetem – mint a világ legrégibb mûködõ mûszaki felsõoktatási intézménye – 
indulása pillanatától mindmáig megfelelõen betöltötte szerepét. Kutató és oktató munkája 
széleskörû hazai és nemzetközi elismertségre tett szert. Impozáns fejlõdésen ment át az 
évszázadok alatt, óriási tudományos és képzési tapasztalat birtokába került. Az indulását 8 
hallgatóval kezdõ selmecbányai intézmény utódjában, Miskolcon ma 15 000 fiatalt képeznek. 
Sikeresen túljutottak az évek során esetenként jelentkezõ kritikus szakaszaikon. Meglévõ 
hatalmas szellemi bázisa, értékes hagyományainak ápolása és hasznosítása jelenleg is egyik 
alapvetõ biztosítékát képezi a térség, az ország elõtt álló gazdasági, társadalmi feladatok 
megoldásának. 

Megismerkedni a mai Miskolci Egyetem külsõ látványával, és belsõ tartalmi értékeivel, 
gazdag tárgyi, szellemi örökségével csodálatos, felejthetetlen élmény, tanulságokban is 
bõvelkedõ idõtöltés lehet minden idelátogató számára. 

Az elsõ világháborút követõ trianoni béke a Felvidékkel együtt Selmecbányát is Csehszlovákiához csatolta. 
Ekkor az akadémia Sopronba költözött, itt folytatta tevékenységét a következõ évtizedekben. Az 1949-ben a magyar állam 
megalapítja a Nehézipari Mûszaki Egyetemet a borsodi iparvidék szívében, Miskolcon. Sopronból áttelepítik 
a bánya- és kohómérnöki kart, s hozzá a nehézipari igényeket kielégítõ gépészmérnöki képzést szerveznek, mely az 
ezredfordulóra jogi, gazdasági, humán, zenemûvészeti és egészségügyi oktatással kiegészülve valódi Universitas-sá fejlõdik. 
Az Egyetemrõl - Miskolcra költözése óta, vagyis az elmúlt mintegy 50 évben  a következõ adatok nyújtanak némi információt:

Tudományos felkészültség, elismertség:

Minõsítés, elismerési fokozatok:

50-nél több hazai akadémikus, 25-en külföldi akadémiák tagjai, 200-nál több kandidátus dolgozott, oktatott, kutatott 
napjainkig az egyetemen. Állami Díjjal 46, Széchenyi díjjal 4, Kossuth díjjal 42 személyt tüntettek ki az egyetem oktatói, 
ill. volt hallgatói közül. Hazai és külhoni szakemberek közül 105 személyt avattak díszdoktorrá az egyetemen. 

Publikációk:

Számottevõ publikációs tevékenységet, szabadalmi, feltalálói eredményt mondhat magáénak az egyetem. A 
selmecbányai nagy elõdök kémiai, fizikai, égéselméleti, bányászati, fémkémlészeti felfedezéseitõl napjaink ûrkutatási 
eredményéig széles a publikációs paletta, amely darabszámát illetõen 100 ezres nagyságrendû és a számítógépes 
technika, az Internet jóvoltából gyors könyvtári hozzáférést tesz lehetõvé.

A környezet, a hallgatók lehetõségei:

Az 50 holdas dudujkavölgyi egyetemvárosi terület a lápos mezõbõl vált ki. Tanulmányi épületeivel, kollégiumaival, sport- 
és kulturális létesítményeivel, a városhoz és Miskolc-Tapolcához való közelsége, zöldövezeti fekvése, jó autóbusz-
közlekedése révén ideális lakóhely és tanulási centrum az egyetemi hallgatóknak. Kollégiumok, mûhelycsarnokok, 
központi és tanszéki könyvtárak, laboratóriumok, oktatói alkotómûhelyek segítik a tanulni és alkotni vágyó fiatalokat. A 
hagyománytiszteletet az évfolyamok örökítik egymásra, melyet a páratlan gazdag selmeci könyvtár, a selmeci-soproni 
egyetemi múzeum, a mindenkori kiállítások, a rendezvények, a bemutatók elmélyítenek és megõriznek.

Az egyetem   nemzetközi és hazai  kapcsolatai:

Évente kb. 600 oktató, kutató tesz külföldön tanulmányutat, tart elõadásokat, ápolja a kapcsolatokat. Kb. 300 fõt fogad 
évente külföldrõl oktatói, kutatói tevékenységre, konferencia-elõadásra. Az 1960-as évektõl megélénkült külföldi 
kapcsolatok számos egyetemmel, szerzõdéses együttmûködés keretében oktatók, hallgatók cseretanulmányútját, 
részképzését tette lehetõvé. Napjainkig 70 külföldi egyetemmel, intézménnyel van (volt) élõ kapcsolata az egyetemnek az 
orosz és az amerikai ûrkutatási intézményektõl kezdve az oszakai (Japán) egyetemig 5 földrészen. Az Egyetem széleskörû 
társadalmi kapcsolatokat ápol, számos nagy rendezvény, találkozó, konferencia színhelye is, pl. 2002. márciusában 
tartották az immár XX. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált. 

Az 1990-es évek második felében elnyert több fejlesztési pályázat révén és világbanki hitellel 2001-tõl újabb építkezések 
indultak, elõadótermek, konferenciahelyiségek, kollégiumi férõhelyek bõvítésére. Impozáns egyetemi kapu, fõbejárat épült. A 
város is segíti az egyetem terjeszkedési törekvéseit, egyes városi tulajdonban lévõ épületek átadásával, pl. hejõcsabai általános 
iskola, gyermekvárosi 14 tantermes iskola, stb. 

A csatlakozott intézmények, pl. a Bartók Béla Zenemûvészeti Egyetem miskolci tagozata, továbbá a sárospataki Comenius 
Tanítóképzõ, valamint a MTA Olajbányászati Kutatóintézete szervesen kapcsolódott egyetemi intézménnyé és mûködik jó 
összhangban az egyetemi közigazgatással, amelynek szervezeti egységei napjainkban:

- Állam- és Jogtudományi Kar, 4 intézettel, ezen belül 14 tanszékkel;

- Mûszaki Földtudományi Kar, 5 intézettel, ezen belül 11 tanszékkel;

- Gazdaságtudományi Kar, 6 intézettel  és 14 tanszékkel,

- Gépészmérnöki Kar 2 intézettel, összesen 16 tanszékkel;

- Anyag- és Kohómérnöki Kar, 5 intézettel, ezen belül 12 tanszékkel;

- Bölcsészettudományi Kar, 1 intézettel  és 23 tanszékkel;

- Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Sárospatak;

- Bartók Béla Zenemûvészeti Intézet;

- Egészségtudományi Intézet;

- Idegennyelvi Oktatási Központ; Testnevelési Tanszék és sportlétesítmények; Bolyai Kollégium 8 kollégiumi épülettel; 
Egyetemi Számítóközpont; Gazdasági Fõigazgatói Hivatal, 5 osztállyal; Központi Könyvtár; Rektori Hivatal; 
Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet; Továbbképzési Intézet

Az Alma Mater könyvtára egyidõs fenntartójával. Selmeci Mûemlékkönyvtár néven az egykori akadémia eredeti épségben 
fönnmaradt könyvtári állományának mintegy 30 ezer egységbõl álló részét múzeumi gyûjteményként kezelik, s a szakmai 
kutatás és a mûvelt érdeklõdõk használatára tartják fenn. A múzeumi kiállításon részletesen meg lehet ismerkedni a szigorú 
szakrendi gyûjtésen alapuló állomány részleteivel a 15. századi kiadványoktól a 19. század közepi nyomdatermékekkel. 
Ezek ma is láthatók a muzeális védettséget élvezõ régi könyvgyûjtemény állandó kiállításán az egyetemi könyvtár épületében.

A Központi Könyvtár olvasóterme
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