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Dékáni  köszöntő 

Kedves  Elsőéves  Hallgatók! 

Örömmel  köszöntöm  Önöket,  akik  a  sikeres  középiskolai  tanulmányokat,  majd  felvételit  kö-
vetően   2014.   szeptember   5-én   megkezdik   tanulmányaikat a   Miskolci   Egyetem   Műszaki  
Anyagtudományi  Karán. 

Biztos  vagyok  abban,  hogy  mindannyian  jól  választottak.  Kis  létszámú,  de  éppen  ezért,  már-
már  családias  hangulatú  karon,  nemzetközileg  is  elismert  oktatókkal  olyan  tudást  és  szemlé-
letmódot  sajátíthatnak  el, amivel  bárhol  a  világban  megtalálhatják  számításukat. 

Az  a  célunk,  hogy  három  és  fél  év  múlva  egy  a  maihoz  hasonló  összejövetelen  azért  találkoz-
hassunk,   hogy   ünnepélyes   keretek   között   az   egyetem   Rektora   és   a   kar   dékánja   átadhassa  
Önöknek  anyagmérnöki  képzettségüket  és  végzettségüket  igazoló  friss  oklevelüket. 

A  közös  cél  megvalósulása  érdekében  együtt  kell  dolgoznunk.  Az  oktatás,  különösen  a  felső-
oktatás  ideális  esetben  csapatmunka,  amiben  természetesen  mindenkinek  van  önálló    feladata  
és  felelőssége  is.  Az  egyetem  feladata,  többek  között,  a  megfelelő  infrastruktúra  biztosítása.   

Önök  abban  a  szerencsés  helyzetben  vannak,  hogy  tanulmányaikat  egy  világviszonylatban  is  
kiemelkedő  adottságokkal  rendelkező  campuson  kezdhetik  meg.  Egyetemvárosunk  gyönyörű  
természeti   környezetben   helyezkedik   el,   melyen   minden   szükséges   szolgáltatás   helyben  
igénybe  vehető.  Távol  van  a  város  zajától,  de  mégis  közel  mindahhoz  kulturális,  sport,  egés-
zségügyi   és   egyéb   szolgáltatásokhoz,   amit   egy   nagy   hagyományokkal   rendelkező   város  
nyújthat. 

Egyetemünk  büszke  azokra  a  hagyományokra,  amiket  280  éves  múltunk  során  összegyűjtöt-
tünk.   Tartozunk   azzal   elődeinknek   és   utódainknak   egyaránt,   hogy   a  XVIII.   században  már  
európai  hírnévre  szert  tett  oktatást  folyamatosan  fejlesztjük  annak  érdekében, hogy a mai kor 
elvárásainak  megfelelve,   a   kihívásokat   megválaszolva   nemzetközi   szinten   elismert   oktatást  
nyújtsunk,   hosszú   távon   is   értékes   tudást   adjunk   át.  Önök   a  mai   naptól   egy   európai   egyez-
mény  keretében  kialakult  és  elfogadott  többlépcsős  oktatási  folyamatnak  lesznek  részesei.  Ez    
a   bolognai   folyamat   az   egyetemi   alapképzéssel   kezdődik   és   lehetőséget   ad   a   továbblépésre  
mesterképzés,  majd  a  legjobbak  számára  a  doktori  képzés  keretében.  Oktatóink  mindent  meg  
fognak  tenni  annak  érdekében,  hogy  tanulmányaik  során  olyan  ismeretek  birtokába  juthassa-
nak,  amelyek  megfelelnek  a  XXI.  század  követelményeinek,  s  a  végzés  után  elnyert  diplomá-
val  vonzó  szakmai  pályafutás  lehetősége  nyíljon  meg  Önök  előtt. 

Az  ifjú  mérnökeink  közül  azok,  akik  megfelelő  nyelvtudással,  kellő  szakmai  elhivatottsággal  
rendelkeznek,  rendszerint  több  állásajánlat  közül  választhatnak.  Az  alapképzést  ma  elkezdők  
legtöbbje  valószínűleg  a  mesterképzésben  kívánja  majd   tovább  bővíteni   szakmai   ismereteit.  
Mások  a  családi  vállalkozásban  vagy  egyéb  munkahelyen  kezdik  mérnöki  pályafutásukat,  de  
minden  bizonnyal  olyanok  is  lesznek  Önök  között,  akik  külföldön  próbálnak  szerencsét,  hogy  
az  ott  megszerzett  tapasztalat  és  a  megerősített,  magabiztos  nyelvtudás  birtokában  még  jobban  
tudjanak  idehaza  érvényesülni. 

Vannak  olyan  hallgatóink  is,  akik  már  a  diploma  megszerzése  előtt  állással  rendelkeznek.  Ma  
ugyanis  az  ipar  fejlődésének  komoly  akadálya  a  szakemberek,  köztük  is  kiemelten  a  mérnö-

Jutka


Jutka
négy, illetve hét félév múlva, egy a maihoz hasonló ünnepségen

Jutka
valóban nem kell a mai naptól. Esetleg mehet a helyére az, hogy:
hallgatóvá fogadásuk időpontjától

Palotás Árpád


Palotás Árpád


Jutka
Szerintem ez a tanévnyitóra? vonatkozik, itt nem lehetne kihagyni?

Jutka
az Msc-nek nem 3,5 év. És mivel ez a szöveg a tájékoztató köszöntője, az "összejövetelt" szó illik ide?
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kök  hiánya.  Ez  a  körülmény  nemcsak  azért  fontos,  mert  végzés  után  könnyebben tudnak majd 
elhelyezkedni,     hanem  azért   is,  mert  ha  szorgalmasak,  már  tanulmányaik  során  is  kaphatnak  
állásajánlatot,  sőt  extra  vállalti  ösztöndíjat  is.  Ezek  az  ösztöndíjak  sok  esetben  jelentősebbek,  
mint  a   tanulmányi  eredménytől  és  az  évfolyamtól   függő  állami   tanulmányi  ösztöndíjat,   ami  
természetesen  szintén  jár  a  jobbaknak. 

Lassan  változik  egy  társadalom  értékítélete,  de  szerencsére  ma  már  tapasztaljuk,  hogy  fiatalok  
körében  egyre  népszerűbb  a  mérnöki  pálya,  Önökhöz  hasonlóan  egyre  többen  ismerik  fel  en-
nek  a  hivatásnak  szépségét,  s  az  érdeklődő  fiatalok  közül  egyre  többen  találkoznak  olyan  hir-
detésekkel,   amelyekben   piacvezető   vállalatok   vonzó   állásajánlattal   pályakezdő   mérnököket  
keresnek.  Hogy  konkrétumokat  is  említsek,  épp  a  napokban  véglegesítettük  annak  az  együtt-
működési   szerződésnek   a   tartalmát,   amelyikben   stratégiai   partnerünk,   a   Nemak   Győr   Kft.  
jelentős  támogatásával  – több  szakaszban  – megújítjuk  a  jövőre  50  éves  és  országosan  egye-
dülálló  öntész  képzésünket.    Az  öntészet  iránt  érdeklődőknek  a  már  említett  Nemak  Győr  Kft.    
számos  kutatási  feladatot  kínál  és  a  legjobbakkal  ösztöndíj  szerződést  köt.  Hasonló  lehetőség  
van  persze  más   szakterületen   is,   hogy  csak  egy  példát  mondjak  pl.   a  közelünkben   található  
nagy  vegyipari  cégek  (Wanhua-Borsodchem, TVK)  esetében  is. 

Legyenek  aktívak,  éljék  meg  az  egyetemi  diák  éveket  boldogan  és  ne  szalasszák  el  a  felkínált  
lehetőségeket.  Ha  Önök  becsületesen  teljesítenek  minden  követelményt   (bejárnak  az  előadá-
sokra  és  gyakorlatokra,  teljesítik  a  tantárgyanként  előírt   feladatokat,  a  vizsgákat  és  a  hetedik  
félév  végén  átveszik  megérdemelt  diplomájukat,  akkor  kihozták  az  egyetemi  évekből  a  lehe-
tőségek  40-50%-át.  Mit  kell  csinálni  a  becsületes  tanuláson  túl,  hogy  a  maximumot  profitálja-
nak  belőle  – kérdezhetik  joggal. 

Karunk  országosan  is  kiemelkedik  a  tudományos  diákköri  kutatómunka  terén.  Diákjaink  több,  
mint   fele  aktív  ezen  a   területen.  Országosan  az  elsők  között  vagyunk  az  Országos  Tudomá-
nyos  Diákköri  Konferenciákon  (OTDK)  elért  dobogós  eredmények  terén,  ha  figyelembe  vesz-
szük  azt,   hogy  milyen  kis   létszámmal   érnek  el   hallgatóink  kiváló   eredményeket.  Pont   a  kis  
létszámnak   köszönhető   az   a   családias   hangulat,   ami   karunkat   jellemzi:   itt   szó   szerint   igaz,  
hogy  szinte  mindenki  ismer  mindenkit.  Egy  nagy  egyetemen,  ahol  évfolyamonként  több  száz  
hallgató  jegyzetel  egy-egy  előadáson,  a  legtöbbjüknek  sosem  adatik  meg  az,  ami  nálunk  ter-
mészetes:   a   hallgatók   közvetlenül   oktatóikkal,   professzoraikkal   dolgozhatnak,   a   kutatómun-
kákban  egyenrangú  kollégaként   tekintenek   rájuk.  Ezek  azok  a   lehetőségek  amik  megkülön-
böztetik   karunkat   más   karoktól.   És   ezek   azok   a   lehetőségek,   amiket,   remélem,   Önök   nem  
fognak  elszalasztani.  Ez  az  a  terület,  hol  a  fent  említett  50%-hoz  még  további  20- 30%-ot el 
lehet  érni. 

Szűk  két  héttel  ezelőtt,  már  találkoztam  azokkal,  akik  a  balekhét  rendezvényei  révén  kezdtek  
ismerkedni  az  egyetemmel,  a  campussal  és  hallgató  társakkal.  Jól   tették,  hogy  ott  voltak,  az  
ilyen  vidám  együttlétek  is  hozzá  tartoznak  a  diák  évekhez.  A  Selmeci  diákhagyományok  jog-
gal  híresek,  ha  majd  a  végzés  után  időnként  találkozni  fognak,  jó  az  esély  arra,  hogy  a  legtöb-
bet   idézett  emlékek  pont  a  diák  kalandokról   fognak  szólni.  Ezek   révén  válhat   teljessé  az   itt  
eltöltött  évek  alatti  életük,  itt  rejtőzik  a  maradék  20%. 

Kollégáimnak,   az   oktatók,   kutatók,   adminisztratív,   laboratóriumi,  műhely   személyzet   előző  
tanévbeli   munkáját   és   türelmét.   Egyúttal   kérek   mindenkit,   hogy   őrizze   meg   hagyományos  
értékeinket,  a  hallgató-középpontú  oktatást,  a  közvetlen  hallgató-oktató  kapcsolatot,  s  a  kolle-
giális,  segítő  légkört.  

Palotás Árpád
maximálisan

Palotás Árpád


Palotás Árpád
Kösz

Palotás Árpád
Köszönöm kollégáimnak, oktató, kutató, adminisztratív, laboratóriumi és műhely munkát végzőknek egyaránt az előző tanévbeli…

Jutka
az a nem kell

Jutka
? kimaradt

Jutka
Ebből a mondatból hiányzik valami?!
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Vegyék  nagyon  komolyan  az  Önök  előtt  álló  éveket.  Ez  a  felsőoktatási  környezet  szabadabb  
ugyan,  mint  amit  eddig  a  középiskolában  megszoktak,  de  a  tananyag  sokkal  több.    Tanuljanak  
az  első  pillanattól  fogva!  Sok  jó  oktatóval  találkoznak  majd.  Használják ki  a  lehetőséget!  Le-
gyenek  mindenre  kíváncsiak,  tanuljanak  tőlünk  minél  többet!  Ha  bárkinek  problémája  támad,  
ne  szégyelljenek  segítséget  kérni   társaiktól,  az  idősebb  diákoktól,  oktatóiktól,  vagy  a  dékáni  
hivataltól,  melynek  ajtaja  mindig  nyitva  áll  Önök  előtt. 

Kívánok  Önöknek  segítőkész  hallgatótársakat,  vidám  és  felszabadult  diákéveket,   jó  egészsé-
get  és  sok  sikert  valamint  a  már  sokat  emlegetett  selmeci  hagyományokat  megőrizve: 

 

         Jó  szerencsét! 
 
Miskolc, 2014. szeptember 5. 
 
 
 
 

 
Dr. Palotás  Árpád Bence 

dékán 
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1.  Történelmi  áttekintés  a  Műszaki  Anyagtudományi  Karról 

Hazánk  évszázadokon  át  Európa  nemesfémtermelő  nagyhatalma  volt.  A  XIII.  század-
ban  az  aranytermelés  öthatodát,  az  ezüsttermelés  egynegyedét  magyarországi,  főleg  erdélyi és  
felvidéki  bányákból  nyerték.  Az  évek  előrehaladtával  az  európai  valutaforgalom  meghatározó  
tényezője  lett  (Károly  Róbert,  majd  a  Fuggerek  nemzetközi  vállalkozásai  során).  A  török  ura-
lom  alatt  sok  mással  együtt  ez  is  hanyatlani  kezdett,  majd  a  Karlócai-béke  után  (1699)  újabb  
nagy   fellendülés   kezdődött.   Az   állam   tiszta   bevételeinek   40  %-át  még  mindig   a   bányászat  
hozta.   Segítette   ezen   iparágat,   hogy   a  XVIII.   században   a   természettudományok  ugrásszerű  
fejlődésnek  indultak.  Descartes  és  Newton  tanait  ekkor  kezdték  oktatni,  Hell  Mátyás  és  Hell  
József  ekkor  alkotta  meg  Selmecbányán az  első  vízemelő,  szállító  és  ércelőkészítő  berendezé-
seit.  Az  új   ismeretanyagok  új   szakembereket   igényeltek   és  mivel  műszaki   felsőoktatás  nem  
volt,   új   iskolatípust   is.  Mivel   legmodernebb   technikák  és a   legképzettebb   szakemberek  Sel-
mecbányán  működtek,   és   a   környéken  még   számos   bánya  működött   (Újbánya,   Bélabánya,  
Körmöcbánya),   logikusnak   tűnt,   hogy   az   alapítandó   iskola   székhelye   itt   legyen.   Az   iskola  
megszervezése  és  finanszírozása  az  udvari  kamarára  és a  kincstárra  hárult. 

1735.  június  22-én  az  udvari kamara  "Instruction"  című  leiratában  pontosan  meghatá-
rozta  a  Selmecen  alapítandó  "Berg-Schola"  tananyagát,  az  ott   tanulók  számát,  a  követelmé-
nyeket,  stb.,  és  ezek  végrehajtásával  Mikoviny  Sámuelt  (1700-1750)  bízta  meg.  A  tanulmá-
nyi  idő  két  év  volt.  Mikoviny  erejét  nem  kímélve  szilárdította  meg  az  iskolát,  melynek  sikere  
lehetővé   tette,   hogy  Mária   Terézia   1762.   október   22-én   az   intézményt   Akadémia  
Montanistica  néven  felsőfokú   tanintézetté  emelje. 1763.   júniusában  nevezték  ki  az  első  pro-
fesszort (Nikolaus Jacquin), aki 1764. szeptember 1-én  kezdte  meg  az  oktatást,  amely  1770-
től  három  évre  nőtt.  A  tanterv  lényege  a  következő:  laborgyakorlatokkal  egybekötött  képzés,  
ahol  a  hallgatók  kipróbálhatták  a tanultakat.  A  tanulók  negyedévenként  vizsgáztak  és   félév-
kor,  valamint  év  végén  fővizsgát   tettek  a   főkamaragróf   jelenlétében.  A  módszer  olyan  sike-
resnek  bizonyult,  hogy  a  Nagy  Francia  Forradalom  után  (1794-ben)  létrejövő  francia  "műsza-
ki egyetem" a Selmeci Akadémia  laboratóriumi  oktatási  rendszerét  vette  mintául.   

1808-ban   Főkamaragrófi   intézményként   működő   erdészeti   tanintézetet   alapítanak,  
mely 1838-ban  akadémiai  rangra  emelnek,  és  az  Akadémiához  csatolják  (az  erdészeti  tantár-
gyak  fontosságára  már  az  1770-es  átalakításnál  felhívják  az  oktatók  figyelmét).  A  képzési  idő  
tovább   nő,   bányász-kohász   hallgatóknak   négy   év,   erdészeknek   három.   Az   iskola   új   neve:  
Berg- und Forstakademie. Ez  a rendszer 1846-ig  állt  fenn. 

A  szabadságharc  nagy  változást  hozott  az  Akadémia  életében   is.  A  feszültséggel   teli  
légkörben  odáig  fajultak  a  nemzeti  villongások,  hogy  a  szláv  és  német  hallgatók  bejelentették  
távozásukat   Selmecről.   Számukra   jött   létre   a   csehországi   Pribramban   és   az   ausztriai  
Leobenben  hasonló  iskola.  1848-tól  a  hivatalos  oktatási  nyelv  a  magyar,  de  a  magyar  szakmai  
nyelv teljes  hiánya  miatt  az  oktatás  továbbra  is  németül  zajlik,  bár  az  erdészeknél  néhány  elő-
adás  magyarul  is  elhangzik. 

Jutka
melyet
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A   hazánkban   folyó   harcok   miatt   az   oktatás   csak   1850-ben   indul   újra.   A   kiegyezés  
(1867)  után  az  iskola  önálló  magyar  állami  intézmény  lett  (addig  az  osztrák  udvari  kamarához  
tartozott),  és  1868-tól  bevezetik  a  magyar  nyelvű  oktatást.  Ennek  az  időszaknak  kiemelkedő  
tanára   Kerpely  Antal,   akinek   többek   között   a   magyar  műszaki   nyelv   megteremtését   is   kö-
szönhetjük. 

1904-ben  újra  változik  a  név:  Bányászati  és  Erdészeti  Főiskola,  és  egyre  gyakrabban  
merül  fel  egy  új  székhely  lehetősége,  de  ez  különböző  körök  (főleg  a  főiskolások)  ellenállása  
miatt  mindig  meghiúsul.  Az  I.  világháború  végül  eldöntötte  a  kérdést:  1918.  őszén  az  iskolá-
nak  el  kellett  költöznie  Sopronba,  ahol  1919.   tavaszán  megkezdődtek  (teljesen  rendszertele-
nül)   az   előadások.   1921-ben,  Trianon  után  válik   véglegessé,   hogy   az  Akadémia  Sopronban  
marad.  Az  első  teljes  tanév  1921.  őszén  kezdődik.  Abban,  hogy  Sopron  magyar  város  maradt  
(népszavazás),  nagy  szerepet  játszottak  a  hallgatók  is. 

A  két  világháború  között,  majd  utána  nagyon  zavaros  időszak  következett.  Az  iskolát  
többször  átnevezték,  a  budapesti  Magyar  Királyi  József  Nádor  Műszaki és  Gazdaságtudomá-
nyi  Egyetemhez   csatolták   (1934.),  majd   1949-ben   a  miskolci  Nehézipari  Műszaki  Egyetem  
létesítésével  a  bányász  és  kohász  szakot  önálló  karok  alapításával  Miskolcra  költöztették. 
 

Az egyetem Miskolcon 

1949. augusztus 19-én  jelent  meg  a  törvény  a  Nehézipari  Műszaki  Egyetem  miskolci  
székhellyel   történő  alapításáról.  1946-ban  a  város  vezetői  memorandumban  sürgették  a  kor-
mánytól,  hogy  helyzeténél  fogva  megfelelő  egyetemet  kapjon  a  város. 

Bánya- és  kohómérnökképzés négy  esztendő  alatt   települt  át Miskolcra. 1949-ben az 
első  évfolyam  megindítására  már  Miskolcon  került  sor.  A  kifutó  évfolyamokkal  párhuzamo-
san  a  bányász  és  kohász  tanszékek  fokozatosan  települtek  át  az  új  székhelyre. 

Az  új   egyetem   indítása   súlyos   nehézségekbe   ütközött.  Az   alapító   törvény   augusztus  
19-én   jelent  meg,   az  oktatásnak  pedig   szeptemberben  kezdődnie  kellett.  Alapvető   feltételek  
hiányoztak:  nem  volt  oktatói  kar,  hallgatóság  és  nem  voltak  épületek.  E  problémák  megoldá-
sára  összefogott  a  város  és  a  minisztériumok,  különböző  politikai  és   társadalmi  szervezetek.  
Mindezek  eredményeként  1949.   szeptember  18-án  egy   fizikaórával   és  500  elsőévessel   elin-
dult  az  oktatás  a  Nehézipari  Műszaki  Egyetemen.  Az  oktatók  többsége  a  BME-ről,  néhányan  
Sopronból,  egy  kisebb  része  a  környékbeli  üzemekből verbuválódott.  A  hallgatóságot  a  BME  
felvételi  vizsgáin  megfeleltek  közül  irányították  ide.  Egyetemi  épületnek  pedig  a  város  adta  át  
ideiglenesen  a  Földes  Ferenc  Gimnáziumot,  kollégiumnak  pedig  egy  szállodát.   

Az   új  miskolci   egyetemváros   tervezését   Janáky István   neves   tervező   építészmérnök  
végezte.  Janáky  István  emlékét  az  egyetem  főbejárata  mellett  ma  emléktábla  őrzi.   

A  Nehézipari  Műszaki  Egyetem   első   rektora   a   soproni   bánya- kohó   és   erdőmérnöki  
kar  addigi  dékánja  dr. Szádeczky-Kardoss  Elemér  tanszékvezető  egyetemi  tanár  lett. A Mis-
kolcon  önállóvá  vált  egykori  Kohómérnöki  Kar  első,  alapító  dékánja  pedig 1955  és  1965  kö-
zött  Dr.  Horváth  Zoltán,  a  fémkohászattan  professzora  volt. 

Jutka
A majd kis "b"

Jutka
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Az 1960-as  évek  elejétől  tartalmában  is  megújult  az  oktatás.  Az  1963-as reformtanterv 
kidolgozása  után  a  metallurgus  szak  kétfelé  vált:  vas- és  fémkohász  és  öntő  ágazatra.  A  ko-
hásztechnológus   szakon  nem   történik   ágazódás.  Az  1972-es  kormány  határozatok   felülvizs-
gálták  az  állami  oktatás  helyzetét,  ennek  nyomán  nagyarányú  tanterv  korszerűsítés  vette  kez-
detét.  Az  új  tantervek  elsősorban  a  tananyag  modernizálását  és  kevésbé  a  struktúraváltoztatást 
tűzték  ki  célul.  Ettől  kezdve  a  Kar  a  következő  szakosodás  szerint  képezte  a  kohómérnököket,  
és  adta  ki  az  okleveleket:  metallurgus  szakon  vas- és  fémkohász  ágazat  és  öntő  ágazat;;  fém-
alakító  szakon  alakítástechnológiai  ágazat  és   fémtani  ágazat.  Ekkor  kerültek  átdolgozásra  és  
újraindításra  a  posztgraduális  képzésen  belül  a  szakmérnöki  szakok.  Ennek  eredményeként  a  
Kar  a  hetvenes  évek  végén  már  ad ki  Környezetvédelmi  Szakmérnöki  Oklevelet  is.  Ez  a  kép-
zési   forma   kisebb  módosításokkal   1987-ig  működött,   amikor   a   bevezetésre   kerülő   "modul"  
tanterv  eltörölte  az  ágazatokat,  maradt  a  két  szak  metallurgus  szak  és  fémalakító  szak.  Azon-
ban  ezen  belül  szélesebb  körben  lehetett  ágazódni,  a  kor  igényeinek  megfelelően  nőtt  a  gazda-
sági  és  jogi  ismeretanyag.  A  mérnökökkel  szemben  támasztott  új  követelmények,  a  kohászat  
átalakulása  nyomán  ez  a  tanterv  azonban  csak  öt  évig  élt  folyamatos  változtatások  mellett.  Az  
1992-ben   létrejött   tanterv   eltörölte   a  modulokat,   helyette  bevezette   a   szakirányokat,  melyek  
megnevezése  az  oklevélben  is  szerepelt,  a  hagyományos  képzések  mellett  ekkor  jelentek  meg  
az  új  végzettséget  biztosító  képzések:  az  automatizálás,  az  energiagazdálkodás,  a  minőségbiz-
tosítás  és  a  környezetvédelem.  A  tantervben  jelentősen  csökkent  óraszám  mellett  kell  a  meg-
növekedett  ismereteket  átadni,  ezért  az  úgynevezett  törzsanyag,  melyet  minden  kohász  szakos  
hallgató  megtanul, adja  az  általános  kohászati  ismereteket a  gyártás  teljes  spektrumán.  A  fel-
sőbb  években  az  adott  szakirány  a  speciális  képzést  biztosítja  megfelelő  mélységben. 

1989-ben elindul az ELTE-vel  közösen  végzett  mérnökfizikus  képzés.  A  hallgatók  az  
I.  és   IV.  évet  az  ELTE-n,  a   II.  és   III.   évet  a  ME-n  és az  V.  évet  a  diplomamunka  választás  
alapján  a  két  egyetem  bármelyikén  végzik.   

Egy   másik   irányba   történő   elmozdulást   jelentett   az   1993-ban   elfogadásra   került   és  
megindított  anyagmérnöki  szak,  ahol  elsősorban  anyagszerkezettani,  szilárdtestfizikai,  anyag-
ismereti  és  anyagminőség-biztosítási  ismeretek  megszerzése  a  cél.  E  szakon  végző  hallgatók  
már   okleveles   anyagmérnök   megnevezéssel   kapják   oklevelüket   az   alábbi   szakirányokon:  
anyagismereti,  anyagminősítési,  anyagtechnológiai.  Az  első  évfolyam  1998-ban  végzett. 

2003-ban   a   kar   bevezette   a   kreditrendszerű   képzést,   majd   a   legújabb   jogszabályok  
alapján  a  2005/2006   tanévben  elindult  a  BSc  anyagmérnök  képzés,   amely  ma  már  egyedüli  
alapképzési  formaként  választható  a  Műszaki  Anyagtudományi  Karon.  A  képzés  célja  olyan 
mérnökök   képzése,   akik   alapozó   természettudományos,   anyagszerkezettani,   anyagismereti,  
anyagvizsgálati,   anyagtechnológiai   és   gazdasági   ismeretekkel   rendelkeznek.   Alkalmasak   az  
anyagokban  zajló  folyamatok  értelmezésére  és   irányítására,  az  anyagok  szerkezetének  és  tu-
lajdonságainak  vizsgálatára  és  azoknak  a  különböző  technológiák  során  történő  megváltozta-
tására,   az   anyag   előállítási   technológiai   folyamatainak   rendszerszemléletű   irányítására   és  
szervezésére,   valamint   ezen   technológiákkal   előállított   anyagok   minőségének   biztosítására,  
tehát  az  anyagfelhasználók  igényeinek  kielégítésére.  A  BSc  képzés  eredményes  elvégzésével  

Jutka


Jutka
Ez a szó nem kell (szóismétlés)
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a  hallgatók  egy  BSc  (bachelor  of  science)  diplomához  juthatnak,  amellyel  el  lehet  helyezked-
ni,  vagy  további  egyetemi  tanulmányokat  lehet  kezdeni: MSc (master of science) szinten. Az 
MSc,  mester  fokozat  szükséges  egy  esetleges  további  PhD  (doctor  of  philosophy)  cím  meg-
szerzéséhez.  Ez  a   többlépcsős   felsőfokú  oktatási   rendszer  a  világon  általánossá  vált,   ezért  a  
megszerzett  fokozatok  nemzetközi  elismerése  és  a  rendszer  átjárhatósága  biztosított.   

A  karon  egy  doktori  iskola  is  működik  (Kerpely  Antal  Anyagtudományok  és  Techno-
lógiák  Doktori  Iskola),  mely  a  PhD  fokozat  megszerzéséhez  szükséges  hátteret  biztosítja.     

A  kar   keretein   belül   egyébként   környezetvédelmi   szakmérnöki   képzés   és   a   jövőben  
MSc  anyagmérnök  és  kohómérnök,  illetve  egyéb  felsőfokú  szakképzés  is  fog  folyni. 

 

Diákhagyományaink 

A  világon  egyedülálló  örökség  az,  amit  a  "Selmeci  hagyományok"  jelentenek.  Mivel  
az   Akadémia   egyedülálló   volt,   szinte  minden   hallgató   távolról   jött,   a   Habsburg   Birodalom  
különböző   tartományaiból   és   egyéb   európai   országból.   Nem   volt   kollégium,   orvosi   ellátás,  
stb.,  így  a  megélhetésben,  talpon  maradásban  a  tapasztalt,  idősebb  kollégák  segítették  a  fiata-
labbakat. Ehhez persze  ki  kellett   „próbálni”,  hogy  az  újonnan  érkezett  méltó-e a bizalomra, 
meg tud-e  felelni  a  későbbi  elvárásoknak.  Ezt  a  célt  szolgálta  és  szolgálja  ma  is  a  balekokta-
tás,  néhány  vaskosabb  tréfával  együtt,  hiszen  a  komoly  szabályok  nem  létezhetnek  vidámság  
nélkül.  A  hagyományok  kialakításánál  legtöbbször  nem  új  formákat  találtak  ki,  hanem  átvet-
ték   más   európai   egyetemek   és   céhek   hosszú   évszázadokon   keresztül   kialakult   közösség-
összetartó  szokásait.  Gyökerei  valószínűleg  a  középkori  céhekhez  nyúlnak  vissza.  Az  új  tagok  
vizsgáztatása,  avatása,  együttes  szórakozások,  közös  éneklés  számos  helyről   ismert   jellegze-
tességek.  A  diákok  saját  ízük  szerint  formálták  a  szokásokat,  elhagytak  és  hozzátettek  dolgo-
kat.  Nemritkán  külföldről  jött  diákok  hozták  magukkal  országuk  szokásait,  de  a  gerinc  végig  
német,  később  magyar  szellemű  maradt.  (Érdekes,  hogy  németül  tanuló,  és  német  tradíciókat  
követő  diákság  és  tanári  kar  általában  mindig  magyar  érzelmű  maradt.)  De  nem  csak  mulato-
zásból  állt  az  élet.  Saját  segélyező  egyletek alakultak,  amiből  a  rászoruló  diákokat  támogatták.  
Jótékony  célú  bálokat,  összejöveteleket  tartottak,  beteg  társaikat  ápolták,  nemritkán  úgy  ösz-
szeadva  a  takarót,  párnát,  vagy  éppen  tüzelőt.  Elhunyt  társaik  temetésének  költségeit  is  állták.  
Az  élet  minden  területén  az  "egy  mindenkiért,  mindenki  egyért"  elv  uralkodott.  Az  évtizedek  
során  folyton  változtak  a  tradíciók,  de  a  lényeg  ugyanaz  maradt:  szeretni  a  hivatást,  segíteni 
az  iskolatársakat  és  minél  vidámabb  diákéletet  élni. 
 

Diákszervezetek  és  társaságok 

Az 1820-as   években   alakult   az   első   teljes   akadémiai   ifjúságot  magába   foglaló   diák-
szervezet,  a  Burschenschaft.  A  szervezet  tagjainak  vált  törzshelyévé  az  Arany  Bányamécses-
hez  címzett   kávéház,  melynek  vezetője  volt  Flóris   (teljes  nevén  Stelz  Flórián),   akinek neve 
még  most  is  hallható  egy-két  diákdalban.  A  másik  törzshely  volt  a  Schacht-kocsma. 

Jutka
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A  Burschenschafton  kívül  önálló  nemzeti  társaságok  is  létrejöttek.  Ilyen  volt  Szlávia,  
illetve   a  magyar   nyelv   és  műveltség   ápolására   létrehozott   Selmeci  Magyar  Olvasó  Társulat  
(1832.).  Mintául   a   selmeci   líceumban  működő   hasonló   jellegű   társulatot   vették   (ennek   volt  
később  tagja  Petőfi  Sándor,  aki  az  itteni  líceumban  tanult).  A  társaság  tartott  fenn  könyvtárat,  
irodalmi  esteket  szervezett.  Ez  a  kör  segített  később  a  szabadságharc  eszméinek  elterjedésé-
ben  és  a  diákság  mozgósításában. 

A   szabadságharc   bukása   után   a   diákság   összetétele   jócskán   megváltozott.   A   német  
nyelvű  hallgatók  Leobenben,  a  szlávok  Pribamban  folytatták  tanulmányaikat.  A  többiek  közül  
is  csak  azok  térhettek vissza,  akik  igazolni  tudták,  hogy  nem  vettek  részt  a  szabadságharcban.  
A  Magyar  Olvasó  Társulat  megszűnt,  az  oktatás  újra  németül  folyt.  A  Burschenschaft  ugyan  
újraéledt,  de  már  nem  tudta  azt  nyújtani,  amit  1848  előtt.  Több  próbálkozás  után  csak  1879-
ben sikerült  újra  összefogni  a  teljes  diákságot,  amikor  létrejött  az  Ifjúsági  Kör.  A  kör  alapsza-
bályzata,  kisebb  módosításokkal   az   I.   világháborúig   érvényes  volt.  Ekkor  került   a   szakesté-
lyek  tisztviselői  közé  a  Major  Domus.  A  Kör  életében  előtérbe  került  a  német  rovására  a  ma-
gyar  szellem.  Az  elsőéveseket  fuchs  helyett  balekoknak  nevezték,  de  a  lényeg  továbbra  sem  
változik:  maradt  a  bányajárás,  az  elsősök  fogadása,  a  bálozás  és  a  többi  régi  szokás.  Sopronba  
kerülés   után   ezek   a   körök  még  működtek,   de   a   II.   világháború   után  minden   diákszervezet  
megszűnt.   A   próbálkozásokat   elnyomták,   az   alapított   társaságokat   feloszlatták,   helyzetüket  
lehetetlenné  tették.  Egy  ideig  a  DISZ  és  a  KISZ  keretein  belül  erőltették  a  diákhagyományo-
kat,  de  természetesen  ez  nem  vezetett  eredményre.  Az  1989-es  magyarországi  rendszerválto-
zás  új  diákszervezet  létrejöttét  hozta.  Megalakultak  kari  szinten  a  Hallgatói  Önkormányzatok  
(HÖK),  egyetemi  szinten  a  Miskolci  Egyetemisták  Szövetsége  (MESZ)  és  országos  szinten  a  
Hallgatói  Önkormányzatok  Országos  Szövetsége  (HÖKOSZ).  Ezen  szervezetek  elsősorban  a  
hallgatók   érdekeinek   és   jogainak   védelmével   foglalkoznak,   másodsorban   támogatják   a  
selmeci  hagyományok  ápolását.   
 

Az  egyenruhák 

Eleinte  a  diákok  más  és  más  öltözékben  jártak,  hiszen  a  Monarchia  minden  részéről,  
sőt  Európa  számos  vidékéről  érkeztek,  magukkal  hozva  a  különböző  bányavidékek  öltözkö-
dési  stílusait.  Nem  volt  szabályozott  viselet,  a  ruhák  apáról  fiúra  szálltak.  Volt  azonban  négy  
fő  öltözet:  a  magyaros  ruha,  a  tiroli  fehér  ruha,  a  bibertárói  viselet,  és  a  fekete  freibergi  egyen-
ruha.  Ezek  a  ruhák  fajtától  függetlenül  az  önkéntes  összetartozást  jelképezték.  1892-ben  az  új  
Bányász  Palota  átadása  mellett  a  másik  igen  fontos  esemény  volt,  hogy  rendeletileg  egysége-
sítették  az  egyenruhákat  és  akkor  nyerte  el  mai  formáját  is.  Az  egyenruhákat  1951-ben betil-
tották,  1971-től, a  Vadászati  Világkiállítás  alkalmából  legalizálták  újra.  Ekkor  terjedt  el,  hogy  
a  bal  felkaron  lévő  bársony  pajzsra  V  jelzéseket  varrtak,  amely  a  hallgató  évfolyamát,  a  füg-
gőleges  áthúzás  pedig  az  évismétlést  jelezte. 
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Az  aufhauer  és  a  gruben 
Az  auf   jó  minőségű,   fekete  anyagból  készült,   teljesen  zárt   felöltő.  Jellemzője  az  álló  

gallér   és   a   paszomány.   Ezek   a   karnak,   szaknak  megfelelő   színű   bársonyból   készülnek   (bá-
nyász:  fekete,  kohász:  bordó,  gépész:  kék).  A  bal  felkaron  volt  egy  szintén  bársonyból  készült  
pajzs  alakú  dísz,  amely  aranyzsinórral  volt  körbezárva.  Az  aufhoz  fekete  nadrágot  és   fekete  
cipőt  hordtak,  valamint  selmeci  sapkát.  Eredetileg  zsebnélküli  volt. 

A  bányászoknak  és  a  kohászoknak  volt  egy  hétköznapi  ruhájuk  is,  ezt  grubennek  ne-
vezik.   Ez   durvább,   erősebb   fekete   anyagból   készült,   derékban   szabott   lefelé   bővülő   rövid  
zubbony  volt,  hátul  felhasítva.  Elől  nyolc  aranygombbal  gombolható,  a  felhasítás  mentén  há-
rom-három,  bányászoknál  arany,  kohászoknál  ezüstgomb díszítette.  A  gallér  az  aufhoz  hason-
lóan  álló  és  a  paszománnyal,  valamint  a  vállmagasítással  együtt  a  karnak,  szaknak  megfelelő  
színű  bársonyból  készült.  A  vállmagasítás  azt  a  célt  szolgálta,  hogy  a  szerszám  ne  essen le a 
vállukról.  A  grubenhez  is  fekete  nadrágot,  fekete  cipőt,  vagy  csizmanadrágot  és  csizmát  vet-
tek  fel,  illetve  a  selmeci  sapkát. 
 

A  szakestélyek 

Kétségkívül   a   legünnepélyesebb   és   legrangosabb   rendezvények,   amelyeknek   talán  
leghűbben   sikerült  megőrizniük   régi,   selmeci   jellegüket.  Az   elnevezés   eredetét   tekintve   né-
met.  Kezdetben  Selmecen  a  bányászok  szakestélyeiket  a  város  nyugati  részén  elterülő  Tanád  
hegy   alján   levő   Neuschacht   vagy   röviden   Schacht   nevű   kocsmában,   az   ifjúság   rendszeres  
gyülekezőhelyén   tartották.  Természetesen   akkoriban  még  németül   folyt   az   oktatás,   és   így   a  
diákhagyományok  nyelvezete   is   német  volt.   Így   keresztelték  el   ezeket   a   néha  hajnalig   tartó  
rendezvényeket  Schachttag-ra.  Mivel  ezeken  az  összejöveteleken  egy  szak  képviselte  magát,  
és  a  kiegyezés  után  a  magyar  nyelv  és  magyar  szokások  terjedtek  el  túlnyomó  többségében,  
az  elnevezés   is  megváltozott  Szakestélyre.  Az  első  szakestélyek  elsősorban  szakmai  jellegű  
kérdéseket  megvitató  rendezvények  voltak,  melyeknek  végén  a  tréfa  és  víg  mulatozás  is  he-
lyet  kapott.  Később  a  szakmai  jelleg  mindinkább  háttérbe  szorult,  és a  jókedv,  az  önfeledt,  de  
kulturált  szórakozás  került  előtérbe.  A  mai  szakestélyek  némi  változással,  az  egyes  karok  sa-
játosságainak  figyelembevételével  zajlanak.   
 

A  valétálás 

A kifejezés  a  latin  eredetű  "Valéte"  szóból  származik,  mely  "Isten  veletek! " magyar 
jelentéssel  bír.  Egyébként  bányászati,  kohászati  és  erdészeti  felsőoktatási  intézményben  hall-
gató  növendékek  elköszönése  volt  az  intézménytől,  barátoktól.  Ebből  következik, hogy mint 
szinte  minden  a  szokásokat  tekintve  ez  is  Selmecbányáról  ered.  A  valétáló  évfolyamot  az  ún.  
valéta  bizottság  képviseli,  melynek  vezetője  a  valétaelnök,  akit  az  évfolyam  titkos  szavazással  
választ  meg.  1830-tól  a  főiskolát  végzettek  ünnepsége  volt  a  ballagás.  Innen  terjedt  el  ország-
szerte,  ma  már  mindenhol  megrendezésre  kerül.   
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Az  Alma  Mater  jelentősebb  professzorai 

A  Selmeci  Akadémián  végzett  hallgatók  világszerte  elismertek  voltak.  Ez  elsősorban  
az  Alma  Mater  tanárainak  volt  köszönhető,  akik  között  számos  nagyhírű   tudós  professzor  is  
volt,  akik  nagyban  hozzájárultak  a  magyar  műszaki  felsőoktatás  bölcsőjének  kialakításához  és  
fejlesztéséhez: 

 
Mikoviny  Sámuel (1700-1750):  a  tanintézet  első  tanára,  a  Hungária  Nova  megrajzo-

lója,  magyar  nemes,  a  Római  Császár  Őfelségének  udvari  térképésze  és  építésze,  valamint  a  
Porosz  Tudományos  Társaság  tagja.  Ő  alkotta  a  selmeci  vízfelfogó  rendszert,  a   csurgató  ke-
mencét,  a  váltó  vízikereket  és  egy  hidraulikus  sajtó  feltalálása  is  a  nevéhez  fűződik. 

 
Nikolaus Joseph von Jacquin (1727-1817)   leideni   születésű   természettudós   1763-

ban   kapott   professzori   kinevezést   a   Selmeci  Akadémiára,   ahol  mintegy   hat   éves  működése  
alatt  elindította  és   jelentősen  fejlesztette  az  ásványtan-kémia-metallurgia  szakterületek  elmé-
leti   és   gyakorlati   oktatását.  Később   a  Bécsi   Egyetem   botanika-kémia   professzoraként   és   az  
intézmény  rektoraként  is  működött.  Korának  Európa  szerte  elismert  tudósa  és  számos  akadé-
miai  társaság  választott  tagja  volt. 

 
Heinrich David Wilckens (1763-1832):  az  erdészeti  tanintézet  első  oktatója.  Számot-

tevő  munkássága  mellett  ő  vallotta  azt,  hogy  Selmecbánya  nem  alkalmas  az  erdészeti  oktatás  
céljaira.  Előtérbe  helyezte  a  gyakorlati  oktatást,  javaslatait  a  felsőbb  hatóságok  szinte  kivétel  
nélkül  elfogatták.  Munkásságának  köszönhető  az  erdészeti  felsőoktatás  kialakulása. 

 
Christian Doppler (1803-1853): a matematika-fizika   tanszék  kimagasló  professzora  

1848-tól  1850-ig.  A  róla  elnevezett  Doppler-effektus  felfedezője. 
 
Péch  Antal (1822-1895):   Selmecen   született   és   tanult.   1849-ben  Körmöcbányáról   a  

pénzverő   gépeket   Debrecenbe   és   Nagybányára   szállította,   a   szabadságharc   idején   végig   a  
pénzügyminiszter  mellett  dolgozott.  1850-ben  Csehországban  bányaigazgató.  1867-ben visz-
szatér  Magyarországra  és  részt  vesz  a  Diósgyőri  Vasgyár  megalapításában.  1873-tól  az  MTA  
levelező  tagja  és  1889-től  a  selmecbányai  választókerület  képviselője.  Az  ő  nevéhez  fűződik  
az  első  magyar-német  bányászati  szótár  megírása. 
 

Kerpely Antal (1837-1907):  Selmecen  végzett,  majd  1868  és  1881  között  kohászati,  
később   vaskohászati   professzor.   1877-től   MTA   levelező   tagja,   1892-ben   lovagi   címet   kap  
kiemelkedő  szakmai   tevékenységének  elismeréséül.  A  magyar  vaskohászati  oktatás  és   szak-
irodalom megteremtője,  több  európai  szabadalom  kidolgozója,  1871-1881  között  a  Bányászati  
és  Kohászati  lapok szerkesztője. 
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Farbaky   István (1837-1928):   ő   is   Selmecen   végzett,  majd   tanársegéd,   később   pro-
fesszor  a  géptan  illetve  a  matematika  tanszéken.  1876  és  1892  között  az  Akadémia  igazgatója,  
hatszori  újraválasztással.  Jelentős  szerepe  volt  az  erdészeti  oktatás  magyar  nyelvűvé  tételében  
és  az  "Erdészeti  Lapok"  megalapításában. 

 
Faller  Károly (1857-1913):  Selmecen  végzett,  majd  a  fémkohászattan  professzora  az  

Akadémián   1891-1913   között.   A   magyarországi   fémkohászattani,   metallográfiai   irodalom  
első  jelentős  szerzője.  A  pénzverészet  magyar  nyelvű  megteremtője. 

 
Geleji  Sándor (1898-1967): Az NME Kohógéptani  Tanszék  vezetője  volt.  Geleji  pro-

fesszort  kiemelkedő  kutatómunkájáért  és  az  Akadémián  az  50-es évek  elején  szerveződő  mű-
szaki  tudományok  osztálya  keretében  végzett  tudományszervező  tevékenységéért  1950-ben az 
Akadémia  levelező,  1954-ben  rendes  tagjává  választotta.  Az  1950-ben  megjelent  Kohógéptan  
c.   tankönyvét   1951-ben a Kossuth-díj   arany   fokozatával   jutalmazták.   1955-ben   másodszor  
tüntették  ki  Kossuth-díjjal. 

 
Verő   József (1904-1985): 1926-ban   okleveles   kohómérnökként   végzett   Sopronban.  

1934-ben doktori, 1935-ben  egyetemi  magántanári  képesítést  szerzett.  1947-ben az MTA le-
velező   tagjává,   1949-ben pedig   rendes   tagjává   választotta.   1952-68   között   a  Metallográfiai  
Tanszék   vezetője,   1952-74   között   a   Vasipari   Kutató   Intézet   igazgatója   volt.   Szakterülete   a  
metallográfia   és   anyagvizsgálat   volt.   Kitüntetései:   "Kossuth-díj"   ezüst   fokozata   (1949   és  
1958) "Magyar  Népköztársasági  Érdemrend"  V.  fokozata,  "Munka  Érdemrend",  "Munka  Ér-
demrend"  arany  fokozata  és  egyéb  szakmai  kitüntetések. 

 
Horváth  Zoltán (1921-2004):  Sopronban  szerzett  kohómérnöki  oklevelet,  ahonnan  a  

Fémkohászattani  Tanszéket  az  1950-es  években  Miskolcra  költöztette,  majd  a  kor  színvona-
lának  megfelelő,  és  nemzetközi  rangú  intézménnyé  fejlesztette.  E  tanszéknek  34  éven  át  volt  a  
vezetője,   s   nyugdíjazása   után   Professor   Emeritus   munkatársa.   A   Miskolcon   önállóvá   vált  
egykori   Kohómérnöki   Kar   első   dékánjaként   (1955   és   1965   között)   Dr.   Horváth   Zoltánnak  
meghatározó  szerep  jutott  a  kar  korszerű  oktatási  és  szervezeti  rendszerének  kialakításában  is. 

 
Nándori  Gyula   (1927-2005):   az  Öntészeti   Tanszék   alapítója   és   hosszú   időn   át   volt  

vezetője   közel   fél   évszázadon   keresztül   tevékenykedett   a  Miskolci   Egyetemen   az   öntészeti  
felsőoktatás   és   kutatás   szolgálatában.   1959-ben   kezdte   el   óraadóként   az   öntészet   oktatását  
Miskolcon.  Kairói   vendégprofesszorságot   követően   1963-tól   főállású   egyetemi   oktatatóként  
az  öntő  ágazat  tananyagának  elkészítésével,  előadásainak  megtartásával  és  jegyzeteinek  meg-
írásával   hozta   létre   a   hazai   öntészeti   felsőoktatást.   Irányítása   alatt   1968-1990  között   377   fő  
öntőágazatos  kohómérnök  végzett,  16  doktori  disszertáció  és  6  kandidátusi  disszertáció  sike-
res  megvédéséhez  adott  témát  és  tudományos  vezetői  támogatást.  A  Kohómérnöki  Kar  dékáni  
tisztségét  1971-1974  között  látta  el. 
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2.  A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  felépítése,  elérhetőségei 

Szervezeti  Felépítés 

 



Tanulmányi  tájékoztató  

17 

Dékáni  Hivatal 
Név Beosztás Telefon E-mail Hely 

Dr.  Palotás  Árpád  Bence dékán, egyetemi  tanár 20-11 arpad.palotas@uni-miskolc.hu C/1. 108. 

Dr.  Szabó  Tamás József dékánhelyettes, 
egyetemi docens 15-36 polsztam@uni-miskolc.hu C/1. 106. 

Némethné   
Dr.  Sóvágó  Judit 

tanulmányi  referens, 
egyetemi docens 

20-72 
13-33 kemjutka@uni-miskolc.hu C/1. 106. 

Dr. Kocserha  István gazdasági  referens 
egyetemi docens 15-60 fempityu@uni-miskolc.hu B/1.II/209. 

Balázsdi-Szabó Gabriella ügyvivő  szakértő 20-72 rekkdhpg@uni-miskolc.hu C/1. 105. 
Rajhárd  Bettina igazgatási  ügyintéző 10-23, 565-091 kohbetti@uni-miskolc.hu C/1. 108. 

Roneczné 
Ambrus-Tóth  Judit ügyvivő  szakértő 10-24, 565-090 roneczne.judit@uni-

miskolc.hu C/1. 107. 

Tanszékek 

Fémtani,  Képlékenyalakítási  és  Nanotechnológiai Intézet 

Fémtani  és  Képlékeny-alakítástani  Intézeti  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Gácsi  Zoltán intézetigazgató, 

egyetemi  tanár 15-41 femtangz@uni-miskolc.hu B/1. 2. 

Veres Judit igazgatási  ügyintéző 15-34 
565-201 femtan@uni-miskolc.hu B/1. 5. 

Dr.  Barkóczi István c. egyetemi docens 15-41 barkoczi@fux.hu B/1. 2. 
Dr.  Barkóczy Péter egyetemi docens 15-40 fembarki@uni-miskolc.hu B/1. 4. 

Bán  Róbert műszaki  szolgáltató 15-37 femrobi@uni-miskolc.hu C/2. V.hajó 
Bortnyik Kornél doktorandusz 15-69 kornel.bortnyik@gmail.com C/1.111.b. 
Dr.  Buza  Gábor c. egyetemi  tanár 15-43 buza@bzaka.hu B/1. 6. 
Cseh  Dávid doktorandusz 15-38 cseh88david@gmail.com B/1. 107 

Dr.  Dernei  László ny. adjunktus 19-62 kohdl@uni-miskolc.hu C/2.V.hajó110 
Filep  Ádám tanszéki  mérnök 15-38 femfilep@uni-miskolc.hu B/1.107. 

Dr.  Gergely  Gréta adjunktus 15-63 femgreta@uni-miskolc.hu B/1. 108.b. 
Godzsák  Melinda doktorandusz 15-69 godzsak.melinda@indamail.hu C/1.111.b. 

Dr.  Gulyás  József professor emeritus 19-62 kohgj@uni-miskolc.hu C/2.  V.hajó 
 110. 

Gyenes Anett doktorandusz 10-97 femanett@uni-miskolc.hu B/1. 113. 
Hlavács  Adrienn doktorandusz 10-97 h_adri@citromail.hu B/1. 113. 
Dr.  Imre  József egyetemi  magántanár 15-41  B/1. 2. 

Koncz-Horváth  Dániel tudományos   
segédmunkatárs 15-63 femkhd@uni-miskolc.hu B/1. 108.b. 

Kovács  Árpád mérnöktanár 10-99 femkov@uni-miskolc.hu B/1. 112. 
Dr.  Kovács  Sándor tanársegéd 15-61 femkovac@uni-miskolc.hu B/1. 103. 
Kőrösy  Gergely doktorandusz 10-80 valaki112@gmail.com C/1. 103. 

Dr.  Krállics  György tudományos   
munkatárs 15-61 krallics@eik.bme.hu B/1. 103. 

Márkus  Zoltánné műszaki  szolgáltató 15-46 femaniko@uni-miskolc.hu B/1. 115/a. 
Dr.  Mende  Tamás adjunktus 15-38 tamas.mende@uni-miskolc.hu B/1. 107. 

Dr.  Mertinger  Valéria egyetemi tanár 15-45 femvali@uni-miskolc.hu B/1. 3. 
Mikó  Tamás doktorandusz 22-21 mikotomi@msn.com B/1. 12.a. 
Nagy Csaba doktorandusz 10-97 ntsart@gmail.com B/1. 113. 

Puskás  Csaba  Sándor tanszéki  mérnök 19-62 fempcs@uni-miskolc.hu C/2.  V.hajó 
110. 

Radányi  László  Ádám doktorandusz 10-97 dzsorden@gmail.com B/1. 113. 

mailto:arpad.palotas@uni-miskolc.hu
mailto:polsztam@uni-miskolc.hu
mailto:kemjutka@uni-miskolc.hu
mailto:fempityu@uni-miskolc.hu
mailto:rekkdhpg@uni-miskolc.hu
mailto:kohbetti@uni-miskolc.hu
mailto:roneczne.judit@uni-miskolc.hu
mailto:roneczne.judit@uni-miskolc.hu
mailto:femtangz@uni-miskolc.hu
mailto:femtan@uni-miskolc.hu
mailto:barkoczi@fux.hu
mailto:rekkdzbm@uni-miskolc.hu
mailto:banr@freemail.hu
mailto:kornel.bortnyik@gmail.com
mailto:buza@bzaka.hu
mailto:cseh88david@gmail.com
mailto:kohdl@uni-miskolc.hu
mailto:femgreta@uni-miskolc.hu
mailto:godzsak.melinda@indamail.hu
mailto:kohgj@uni-miskolc.hu
mailto:femanett@uni-miskolc.hu
mailto:femkhd@uni-miskolc.hu
mailto:femkov@uni-miskolc.hu
mailto:kosonick@gmail.com
mailto:valaki112@gmail.com
mailto:krallics@eik.bme.hu
mailto:zocsa7@citromail.hu
mailto:femvali@uni-miskolc.hu
mailto:mikotomi@msn.com
mailto:ntsart@gmail.com
mailto:fempcs@uni-miskolc.hu
mailto:dzsorden@gmail.com
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Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Roósz  András egyetemi  tanár, 

kutatócsoport  vezető 15-43 femroosz@uni-miskolc.hu B/1. 6. 

Sólyom  Jenő ny. adjunktus 15-42 femsj@uni-miskolc.hu B/1. 111.a. 

Szabó  Gábor tudományos   
segédmunkatárs 15-38 femszgab@uni-miskolc.hu B/1. 107. 

Szűcs  Máté tudományos   
segédmunkatárs 15-69 femszmat@uni-miskolc.hu C/1.111.b. 

Dr. Tranta Ferenc ny. egyetemi docens 15-39 femtran@uni-miskolc.hu B/1. 1. 
Vargáné  Molnár  Alíz doktorandusz 10-97 femaliz@uni-miskolc.hu B/1. 113. 

Dr. Veres Zsolt egyetemi docens 15-04 femvezso@uni-miskolc.hu B/1 7. 
Dr. Voith Katalin ügyvivő  szakértő 15-40 femvoith@uni-miskolc.hu B/1. 4. 
Dr.  Voith  Márton professor emeritus 15-41 kohvm@uni-miskolc.hu B/1. 3. 
Dr.  Zupkó  István ny. egyetemi docens 15-61 minzi@uni-miskolc.hu B/1. 103 

MTA-ME  Anyagtudományi  Kutatócsoport 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Benke  Márton posztdoktor 22-77 fembenke@uni-miskolc.hu B/1. 109.a. 

Bodnárné   
Nyári  Napsugár műszaki  ügyintéző 15-46 bodnarsugi@gmail.com B/1. 115/a. 

Cora  Ildikó tudományos   
segédmunkatárs 17-49 coraildiko@gmail.com E/3. 

Dr.  Czél  Györgyné tudományos   
főmunkatárs 15-06 fekjd@uni-miskoc.hu C/1 102. 

Karacs  Gábor tudományos  
segédmunkatárs 15-38 gkaracs@gmail.com B/1. 107. 

Kissné  Dr.  Svéda  Mária tudományos  munkatárs 15-06 femmarika@uni-miskolc.hu C/1 102. 

Kovács  Jenő tudományos  
segédmunkatárs 23-20 femkjeno@uni-miskolc.hu B/1. 11. 

Kőrösy  Gergely kutatómérnök 10-80 valaki121@gmail.com C/1. 103. 

Dr.  Mende  Tamás tudományos  munkatárs 15-38 tamas.mende@uni-
miskolc.hu B/1. 107. 

Dr. Mizser-Tomolya 
Kinga tudományos  munkatárs 15-06 femkinga@uni-miskolc.hu C/1 102. 

Dr.  Nagy  Erzsébet tudományos  munkatárs 22-77 femzsofi@uni-miskolc.hu B/1. 109.a. 

Pekker  Péter tudományos   
segédmunkatárs 17-49 pekkerpeter@gmail.com E/3. 

Pekkerné   
Menyhárt  Adrienn 

tudományos   
segédmunkatárs 17-49 adrienn.menyhart@gmail.co

m E/3. 

Dr.  Rónaföldi  Arnold tudományos   
főmunkatárs 23-20 r_arnold@t-online.hu B/1. 11. 

Dr.  Rontó  Viktória tudományos   
főmunkatárs 10-80 femvicki@uni-miskolc.hu C/1 103. 

Dr. Sycheva Anna tudományos   
segédmunkatárs 15-06 a.sycheva@uni-miskolc.hu C/1. 102. 

Sólyom  Jenő tudományos  munkatárs 15-42 femsj@uni-miskolc.hu B/1.111.a. 

Dr. Tranta Ferenc tudományos  
főmunkatárs 15-39 femtran@uni-miskolc.hu B/1. 1. 

Nanotechnológiai  Intézeti  Kihelyezett  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Kaptay  György tanszékvezető, 

egyetemi  tanár 15-47 kaptay@hotmail.com B/1. 102. 

Dr.  Baumli  Péter adjunktus 15-04 peter.baumli@gmail.com B/1. 7. 
Dezső  András doktorandusz 15-69 femdezso@uni-miskolc.hu C/1.111.b 
Nagy Orsolya doktorandusz 17-54 femorsolya@uni-miskoc.hu E/3. 
Szabó  József doktorandusz 17-54 jozsef-szabo@freemail.hu E/3. 

mailto:femroosz@uni-miskolc.hu
mailto:gabor_szabo82@freemail.hu
mailto:femszmat@uni-miskolc.hu
mailto:femaliz@uni-miskolc.hu
mailto:vezso@ludens.elte.hu
mailto:femtan@uni-miskolc.hu
mailto:kohvm@uni-miskolc.hu
mailto:minzi@uni-miskolc.hu
mailto:fembenke@uni-miskolc.hu
mailto:bodnarsugi@gmail.com
mailto:coraildiko@gmail.com
mailto:fekjd@uni-miskoc.hu
mailto:gkaracs@gmail.com
mailto:femmarika@uni-miskolc.hu
mailto:femkjeno@uni-miskolc.hu
mailto:valaki121@gmail.com
mailto:tamas.mende@uni-miskolc.hu
mailto:tamas.mende@uni-miskolc.hu
mailto:tomolyakinga@freemail.hu
mailto:femzsofi@uni-miskolc.hu
mailto:pekkerpeter@gmail.com
mailto:r_arnold@t-online.hu
mailto:femvicki@uni-miskolc.hu
mailto:a.sycheva@uni-miskolc.hu
mailto:femsj@uni-miskolc.hu
mailto:femtran@uni-miskolc.hu
mailto:kaptay@bznano.hu
mailto:peter.baumli@gmail
mailto:dezsoa0318@freemail.hu
mailto:femorsolya@uni-miskoc.hu
mailto:jozsef-szabo@freemail.hu
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Energia- és  Minőségügyi  Intézet 

Tüzeléstani  és  Hőenergia  Intézeti  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 

Dr.  Palotás  Árpád  Bence 
intézetigazgató 
tanszékvezető,   
egyetemi tanár 

15-52, 565-106 arpad.palotas@uni-
miskolc.hu B/1.404/a. 

Dr. Szemmelveisz  
Tamásné 

intézetigazgató-
helyettes 

egyetemi docens 
15-26 tuzszemt@uni-miskolc.hu B/1. 409. 

Dr.  Bíró  Attila professor emeritus 15-56, tuzbiro@uni-miskolc.hu B/1.403. 

Dobó  Zsolt tudományos   
segédmunkatárs 15-62 zsoltdobo@gmail.com B/1. 401. 

Hafner  Zsoltné hivatalsegéd 15-23, tuzadmin@uni-miskolc.hu B/1.409/a. 
Dr.  Kállay  András  Arnold vezető  kutató 15-29 tuzaak@uni-miskolc.hu  B/1. 407. 

Koós  Tamás doktorandusz 15-74 tuzkt@uni-miskolc.hu B/1. 411. 
Dr.  Kovács  Helga adjunktus 15-74 tuzkh@uni-miskolc.hu B/1. 411. 

Nagy Gábor tudományos   
segédmunkatárs 15-62 tuzgabi@uni-miskolc.hu  B/1. 401. 

Nemes Alex tudományos   
segédmunkatárs 15-62 alex.nemes@uni-miskolc.hu B/1. 401. 

Orosz-Fórizs  Nóra igazgatási  ügyintéző 15-23, 565-108 tuznora@uni-miskolc.hu B/1. 404. 
Dr.  Póliska  Csaba adjunktus 15-29 tuzcsaba@uni-miskolc.hu B/1. 407. 

Sajti Zoltán műszaki   
szakalkalmazott 15-74 tuzqkac@uni-miskolc.hu B/1. 411. 

Schuplerné  Stumpf  Éva mérnök-tanár 15-23 tuzseva@uni-miskolc.hu B/1. 404. 
Dr.  Szűcs  István egyetemi  tanár 15-24, 565-104 tuzsi@uni-miskolc.hu B/1. 408. 

Tihanyi Katalin ügyvivő  szakértő 15-29 katalin.tihanyi@uni-
miskolc.hu  B/1. 407. 

Dr.  Tóth  Pál tanársegéd 15-56 toth.pal@uni-miskolc.hu  B/1. 403. 
Dr.  Wopera  Lászlóné c.  egyetemi  tanár 15-25 tuzdb@uni-miskolc.hu B/1. 406. 

Energiahasznosítási  Intézeti  Kihelyezett  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Sevcsik  Mónika tanszékvezető   

egyetemi docens 555-077 sevcsik@tuki.hu B/1. 407. 

Dr. Kapros Tibor ny. egyetemi docens 15-29 kapros.tiborendre@ 
t-online.hu B/1. 407. 

Dr.  Palotás  Árpád ny. egyetemi docens 15-25 polcos@palotas.eu B/1. 406. 

Minőségügyi  Intézeti  Kihelyezett  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Koncz  János egyetemi docens,  

tanszékvezető 15-53 minkoncz@uni-miskolc.hu B/1. 405. 

Dr.  Kovács  Károly ny. egyetemi docens 15-53 mc@metalcontrol.hu B/1. 405. 

 

Kémiai  Intézet 

Kémiai Intézeti  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Lakatos  János intézetigazgató  

egyetemi docens 13-73, 565-114 mtasotak@uni-miskolc.hu A old. A/2.mfsz.1 

Vanczákné  Kocsis  Judit igazgatási  ügyintéző 13-42 kemadmin@uni-miskolc.hu A old.A/2.mfsz.1. 

mailto:arpad.palotas@uni-miskolc.hu
mailto:arpad.palotas@uni-miskolc.hu
mailto:tuzszemt@uni-miskolc.hu
mailto:tuzbiro@uni-miskolc.hu
mailto:zsoltdobo@gmail.com
mailto:tuzadmin@uni-miskolc.hu
mailto:tuzaak@uni-miskolc.hu
mailto:tuzkt@uni-miskolc.hu
mailto:tuzkh@uni-miskolc.hu
mailto:tuzgabi@uni-miskolc.hu
mailto:alex.nemes@uni-miskolc.hu
mailto:tuznora@uni-miskolc.hu
mailto:tuzcsaba@uni-miskolc.hu
mailto:tuzqkac@uni-miskolc.hu
mailto:tuzsi@uni-miskolc.hu
mailto:katalin.tihanyi@uni-miskolc.hu
mailto:katalin.tihanyi@uni-miskolc.hu
mailto:toth.pal@uni-miskolc.hu
mailto:tuzdb@uni-miskolc.hu
mailto:sevcsik@tuki.hu
mailto:polcos@palotas.eu
mailto:minkoncz@uni-miskolc.hu
mailto:mc@metalcontrol.hu
mailto:mtasotak@uni-miskolc.hu
mailto:kemadmin@uni-miskolc.hu
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Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
565-114 

Dr.  Bánhidi  Olivér egyetemi docens 13-77 akmbo@uni-miskolc.hu B old.A/2.mfsz.4. 
Dr.  Bárány  Sándor professor emeritus 11-41, 565-110 akmbsab@uni-miskolc.hu B old.A/2.mfsz.3. 
Császárné  Türk  Ilona segédlaboráns 11-85 kemili@uni-miskolc.hu B old.A/2.mfsz.6. 

Dubniczky Tibor műszerész 13-46 fkmdtibi@uni-miskolc.hu B old.A/2.mfsz.13 
Dr. Fejes Zsolt adjunktus 13-37 kemfejes@uni-miskolc.hu A old.A/2.mfsz.3. 
Ferencziné   

Bonczos  Lídia laboráns 13-33 kemlidia@uni-miskolc.hu A old.A/2.mfsz.9. 

Hutkainé  Göndör  Zsuzsa mérnök  tanár 13-48 fkmhut@uni-miskolc.hu B old.A/2.mfsz.8. 
Dr. Mogyoródy  Ferenc adjunktus 13-40 fkmmf@uni-miskolc.hu A old.A/2.mfsz.11 
Dr. Muránszky  Gábor adjunktus 13-80 kemmug@uni-miskolc.hu B old.A/2.mfsz.8. 

Némethné   
Dr.  Sóvágó  Judit egyetemi docens 13-33 kemjutka@uni-miskolc.hu A old.A/2mfsz.9. 

Simon  Györgyné technikus 11-85 majuti@freemail.hu B old.A/2.mfsz.6. 
Dr. Zákányiné   

Dr.  Mészáros  Renáta adjunktus 19-11 fkmmr@uni-miskolc.hu A old.A/2.mfsz.4. 

Vanyorek  László tanársegéd 13-48 kemvanyi@uni-miskolc.hu A old.A/2.mfsz.8. 

Vegyipari  Technológiai  (BorsodChem)  Intézeti Kihelyezett Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr. Leskovics Katalin tanszékvezető,  

adjunktus 48/532-708 katalin.leskovics@ 
borsodchem.eu B old.A/2.mfsz.2. 

Petrolkémiai  Technológiai  (TVK)  Intézeti Kihelyezett Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Gál  Tivadar tanszékvezető   

c. egyetemi tanár 49/521-315 galtdr@tvk.hu B old.A/2.mfsz.2. 

Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet 
Név Beosztás Telefon E-mail Hely 

Dr.  Kékesi  Tamás intézetigazgató 
egyetemi  tanár 

16-56, 15-76 
(46)565-122 kekesi@uni-miskolc.hu B/1. 310. 

Zsarnainé 
Gáthi  Gabriella igazgatási  ügyintéző 15-55 

46/565-122 metont@uni-miskolc.hu B/1. 311/a. 

Dr.  Bakó  Károly egyetemi  magántanár 30-9428283 tp.baco@hu.inter.net B/1. 306 
Dr.  Bárdos  András c. egyetemi docens  Andras.Bardos@yahoo.com  
Budavári  Imre doktorandusz 17-07 ontbudai@uni-miskolc.hu B/1. 307. 

Dr.  Diószegi  Attila c.  egyetemi  tanár  Attila.Diószegi@jth.hj.se  

Dr.  Dúl  Jenő c.  egyetemi  tanár 17-84,  
369-519 ontdul@uni-miskolc.hu B/1. 306 

Dr.  Farkas  Ottó professor emeritus 23-15 drfarkas.otto@chello.hu B/1. II. 

Dr.  Fegyverneki  György c. egyetemi docens 20/555-28-46 gyorgy.fegyverneki@nemak
.com B/1. 306. 

Ferenczi Tibor mérnöktanár 19-78, 19-77 femft@uni-miskolc.hu C/2. V. 1.em. 

Dr.  Harcsik  Béla adjunktus 15-81 harcsik.bela@uni-
miskolc.hu B/1. 304 

Dr.  Jónás  Pál ny.  főiskolai  docens 17-07, 19-92  B/1. 305. 

Dr. Kardos Ibolya int.  tanszékvezető 
adjunktus  iszalai@rt.dunaferr.hu  

Dr.  Károly  Gyula professor emeritus 15-81 karolygy@digikabel.hu B/1. 304. 
Dr.  Kiss  László c. egyetemi docens 20-5136216 drkisslaszlo1@t-online.hu  
Kulcsár  Tibor doktorandusz 15-73 femestorres@gmail.com B/1. 301 
Lassú  Gábor doktorandusz 15-73 feklassu@uni-miskolc.hu B/1. 301. 

Mende-Tokárová   
Monika tanársegéd 17-36 ontmoni@uni-miskolc.hu B/1. 305 

Dr.  Molnár  Dániel egyetemi docens 17-07 ontmdani@uni-miskolc.hu B/1. 307. 

mailto:akmbo@uni-miskolc.hu
mailto:akmbsab@uni-miskolc.hu
mailto:kemili@uni-miskolc.hu
mailto:fkmdtibi@uni-miskolc.hu
mailto:kemfejes@uni-miskolc.hu
mailto:kemlidia@uni-miskolc.hu
mailto:fkmhut@uni-miskolc.hu
mailto:fkmmf@uni-miskolc.hu
mailto:kemmug@uni-miskolc.hu
mailto:kemjutka@uni-miskolc.hu
mailto:majuti@freemail.hu
mailto:fkmmr@uni-miskolc.hu
mailto:kemvanyi@uni-miskolc.hu
mailto:galtdr@tvk.hu
mailto:kekesi@uni-miskolc.hu
mailto:metont@uni-miskolc.hu
mailto:tp.baco@hu.inter.net
mailto:ontbudai@uni-miskolc.hu
mailto:ontdul@uni-miskolc.hu
mailto:drfarkas.otto@chello.hu
mailto:gyorgy.fegyverneki@nemak.com
mailto:gyorgy.fegyverneki@nemak.com
mailto:femft@uni-miskolc.hu
mailto:iszalai@rt.dunaferr.hu
mailto:karolygy@digikabel.hu
mailto:drkisslaszlo1@t-online.hu
mailto:lesko.zsolt@gmail.com
mailto:montsj@uni-miskolc.hu
mailto:ontmdani@uni-miskolc.hu
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Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Pintér  Richárd   c. egyetemi docens 30-7670116 richard.pinter@t-online.hu  
Tisza  Kálmán mechanikus 17-34 totuka@primposta.com C/2.V. fsz. 
Tóth  Judit doktorandusz 17-36 ontjudit@uni-miskolc.hu B/1. 305. 

Dr.  Tóth  Levente ny. egyetemi docens 17-07, 19-92 onttothl@uni-miskolc.hu B/1. 305. 

Dr.  Török  Béla egyetemi docens 30-9857230 
15-01 bela.torok@uni-miskolc.hu B/1. 303. 

Dr.  Török  Tamás egyetemi  tanár 15-14  fektt@uni-miskolc.hu B/1. 302 
Urbán  Péter doktorandusz 15-73 onturban@uni-miskolc.hu B/1. 301 

Dr.  Varga  László c. egyetemi docens 20-3445130 varga.laszlo@csosch.hu  

Kerámia- és  Polimermérnöki  Intézet 
Név Beosztás Telefon E-mail Hely 

Dr.  Szabó  Tamás József egyetemi docens, 
intézetigazgató 15-36 polsztam@uni-miskolc.hu B/1. 215. 

Kerámia- és  Szilikátmérnöki Intézeti  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Erdélyi János Péter adjunktus 15-60 erdelyijanos@hdsnet.hu B/1. 208. 

Gál  Károly műszaki  szolgáltató 23-92 tuzgal@uni-miskolc.hu C/2.  műhely. 
Dr. Géber  Róbert tanársegéd 23-92 femgeber@uni-miskolc.hu C/2.  műhely. 

Dr.  Gömze  A.  László egyetemi tanár 15-66 femgomze@uni-miskolc.hu B/1. 206. 
Dr. Kocserha  István egyetemi docens 15-60 fempityu@uni-miskolc.hu B/1. 208. 
Dr. Simon Andrea adjunktus 24-24 femandi@uni-miskolc.hu B/1. 204. 

Polimermérnöki Intézeti  Tanszék 

Név Beosztás Telefon E-mail Hely 
Dr.  Bárczy  Pál professor emeritus 15-35, 565-098 polbar@uni-miskolc.hu, 

pal.barczy@admatis.com B/1. 203. 

Dr.  Czél  György egyetemi docens 11-66 femczel@uni-miskolc.hu B/1. 202. 
Dr. Kollár  Mariann adjunktus 20-74 femmaja@uni-miskolc.hu B/1. 214. 

Márkus  Zoltán műszaki  szolgáltató 15-37 muhalyfonok@uni-
miskolc.hu C/2.  V.  hajó 

Dr.  Marossy  Kálmán egyetemi  tanár 15-64, 
(48)511-524 

polkal01@uni-miskolc.hu 
kalman.marossy@borsodchem.eu B/1. 215. 

Solczi  Ágnes igazgatási  ügyintéző  
főtanácsos 

15-16, 565-102, 
29-03, 365-924 femagika@uni-miskolc.hu B/1. 215 

Tasnádi  Ildikó műszaki  szolgáltató 20-75 poltildi@uni-miskolc.hu C/2.IV.hajó,I. em 
Dr. Zsoldos Gabriella tanársegéd 20-74 femzsgab@uni-miskolc.hu B/1. 215. 

A  karon  az  oktatási-kutatási   tevékenység   támogatása   érdekében  műkö-
dő,  a  Központi  Könyvtár  szervezetéhez  tartozó 

Verő  József  Műszaki  Anyagtudományi  Szakkönyvtár 
Név Beosztás Telefon E-mail Hely 

Haraszti  Mónika segédkönyvtáros 14-70 kohmoni@uni-miskolc.hu C/1. I. em. 
  

mailto:totuka@primposta.com
mailto:ontjudit@uni-miskolc.hu
mailto:onttothl@uni-miskolc.hu
mailto:bela.torok@uni-miskolc.hu
mailto:fektt@uni-miskolc.hu
mailto:polsztam@uni-miskolc.hu
mailto:erdelyijanos@hdsnet.hu
mailto:tuzgal@uni-miskolc.hu
mailto:femgeber@uni-miskolc.hu
mailto:femgomze@uni-miskolc.hu
mailto:fempityu@uni-miskolc.hu
mailto:femandi@uni-miskolc.hu
mailto:polbar@uni-miskolc.hu
mailto:femczel@uni-miskolc.hu
mailto:femmaja@uni-miskolc.hu
mailto:polkal01@uni-miskolc.hu
mailto:kalman.marossy@borsodchem.eu
mailto:femagika@uni-miskolc.hu
mailto:femzsgab@uni-miskolc.hu
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3.  A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  oktatási  struktúrája 

Minden  hallgató  a  BSc  szint  3.   félévének  végén  szabadon  választ  a   fenti  négy szakiránypár 
közül  (hallgató  létszám  megkötés  nélkül). 
 

 

 
 
Minden  hallgató az  első  félév  elején szabadon  választ  a  fenti  szakirányokból  egyet  és  a  kiegé-
szítő  szakirányokból  szintén  egyet. 
  

Palotás Árpád
szerkezete

Palotás Árpád
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Minden  hallgató  szabadon  választ  az  első  félév  elején  a  fenti  szakirányokból  egyet  és  a  kiegé-
szítő  szakirányokból  szintén  egyet. 
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4.  Tantervek  és  szakirányok 

4.1.  Anyagmérnök  képzés  alapszakon  (BSc)  nappali  munkarendben 
A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar   a   2005/2006   tanévtől   7   féléves   anyagmérnök   alapképzést  
indított  el.  A  leendő  hallgatók  előképzettségi  szintjüktől  függetlenül  törzsanyagot  és  szakirá-
nyos  ismereteket  sajátítanak  el.  A  képzéshez  kapcsolódó  tárgyakat  azok  követelményével  és  
kreditértékével  táblázatos  formában  ismertetjük.  A  tárgyjegyző  oszlopban  a  tantárgy  felelősé-
nek  neve  olvasható. 
 

4.1.1  Anyagmérnök  alapszak nappali törzsanyag 
Az   alább  megjelenő   táblázatok   jelmagyarázata:   K   =   kreditpont,   E   =   előadási   óraszám/hét,   GY  =   gyakorlati  
óraszám/hét,  SZ  =  számonkérés  módja,  K  =  kollokvium,  B  =  beszámoló,  GY  =  gyakorlati  jegy,  A  =  aláírás,  Fv  =  
félév. 
 
Anyagmérnöki  nappali  BSc  törzsanyag 
 

1.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMAN011B Matematika I. 6 3 3 K Dr.  Varga  Péter 

MAKKEM218B Általános  és   
szervetlen  kémia 5 3 2 K Dr.  Bánhidi  Olivér 

GEAGT104B Ábrázoló  geometria 4 2 2 K Dr.  Nándoriné 
Dr.  Tóth  Mária 

MAKPOL226B Anyagszerkezettan I. 5 3 2 K Dr.  Bárczy  Pál 

GTGKG101AKB Közgazdaságtan   
alapjai 2 2 0 K Dr.  Prill  Róbert 

AJPJT10KO1NB Jogi ismeretek 2 2 0 GY Dr.  Pusztahelyi  Réka 
MAKPOL227B Anyagvizsgálat 4 2 2 K Dr.  Czél  György 
METES001AK1 Testnevelés 0 0 3 A Dr.  Főnyedi  Gábor 

 Idegen nyelv 0 0 3 GY Dr.  Bajzát  Tünde 

MAKKEM284BL Laboratóriumi   
alapismeretek* 2 0 2 B Hutkainé  Göndör  Zsuzsanna 

Összesen  30 19 17   
*Kötelezően  szabadon  választható  tantárgy 
 

2.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMAN012B Matematika II. 6 3 3 K Dr.  Varga  Péter 

GEMET266B Mechanika 4 2 2 K Dr.  Horváthné 
Dr.  Varga  Ágnes 

MAKKEM222B Fizikai  kémia 6 3 3 K Némethné  Dr.  Sóvágó  Judit 
MAKKEM229B Szerves  kémia 4 2 2 K Dr. Fejes Zsolt 
MAKFKT224B Anyagszerkezettan II. 5 3 2 K Dr.  Roósz  András 
GEGET224B Géprajz- gépelemek 4 2 2 K Dr.  Kamondi  László 

METES002AK1 Testnevelés 0 0 2 A Dr.  Főnyedi  Gábor 
 Idegen nyelv 0 0 3 GY Dr.  Bajzát  Tünde 
 Szabadon  választott  II. 2 2 0 B  

Összesen  31 17 19   
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3.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEFIT056B Fizika I. 4 2 2 K Dr.  Majár  János 

MAKETT236B Tüzeléstan 4 2 2 K Dr.  Szűcs  István 
MAKFKT225B Fémtan  I. 4 3 1 K Dr.  Mertinger  Valéria 
MAKKSZ218B Kerámiatan I. 4 3 1 K Dr.  Gömze  A.  László 
MAKPOL228B Polimertan 4 3 1 K Dr.  Marossy  Kálmán 
MAKMÖT254B Fémtechnológia 5 2 3 GY Dr.  Harcsik  Béla 
MAKFKT267B Nano-jelenségek 3 2 1 K Dr. Kaptay  György 
METES001AK2 Testnevelés 0 0 2 A Dr.  Főnyedi  Gábor 

 Idegen nyelv 0 0 3 GY Dr.  Bajzát  Tünde 
 Szabadon  választott  III. 2 2 0 B  

Összesen  30 19 16   
 

4.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEFIT057B Fizika II. 4 2 2 K Dr.  Majár  János 

MAKFKT268B Nanotechnológiák 4 2 2 K Dr. Baumli  Péter 
MAKFKT309B Szerkezetvizsgálat 4 2 2 K Dr. Gácsi  Zoltán 
MAKKSZ231B CAD alapjai 3 2 1 GY Dr.  Erdélyi János 
METES002AK2 Testnevelés 0 0 2 A Dr.  Főnyedi  Gábor 

 Idegen nyelv 0 0 3 GY Dr.  Bajzát  Tünde 
 Szabadon  választott  IV. 2 2 0 B  

Összesen  17 10 12   
 

5.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

MAKKSZ241B Elektrotechnika-ipari 
méréstechnika  alapjai 4 2 2 K Dr.  Kocserha  István 

MAKMÖT255B Felületkezelés 4 2 2 K Dr.  Török  Tamás 
MAKKEM231B Analitikai  kémia 4 2 2 K Dr.  Lakatos  János 

MAKETT237B Energetikai  
berendezések 4 2 2 K Dr. Szűcs  István 

 Szabadon  választott  V. 2 2 0 B  
Összesen  18 10 8   

 

6.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKKEM232B Környezetvédelem 4 2 2 K Dr.  Bánhidi  Olivér 
MAKMKT214B Minőségügy 4 2 2 K Dr.  Koncz  János 
MAKETT238B Energiagazdálkodás 4 2 2 K Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

Összesen  12 6 6   
 

7.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GTVVE608B Vezetéselmélet 2 2 0 B Dr. Kiss Imre 

MAKMÖT256B Biztonságtechnika 2 2 0 GY Ferenczi Tibor 
 Szakdolgozat 15 0 15 GY Szakirány-/témavezető 

Összesen  19 4 15   
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Szakdolgozatok  tantárgykódjai  modul  szerint 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Modul neve 
MAKMÖT307B Szakdolgozat 15 0 15 GY Fémelőállítási  modul 
MAKETT269B Szakdolgozat 15 0 15 GY Hőenergia  modul 
MAKFKT310B Szakdolgozat 15 0 15 GY Hőkezelési  modul 
MAKFKT311B Szakdolgozat 15 0 15 GY Képlékenyalakítási  modul 
MAKMÖT308B Szakdolgozat 15 0 15 GY Öntészeti  modul 
MAKPOL237B Szakdolgozat 15 0 15 GY Polimertechnológiai  modul 
MAKKSZ225B Szakdolgozat 15 0 15 GY Szilikáttechnológiai  modul 
MAKKEM270B Szakdolgozat 15 0 15 GY Vegyipari-technológiai  modul 

 

Idegen  nyelvi  tantárgykódok 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

1. 

MIAN01MABS Angol nyelv 1. 0 0 3 GY 

Lásd  a NEPTUN-ban  
a  kurzusnál 

MINE01MABS Német  nyelv  1. 0 0 3 GY 
MIFR01MAB Francia nyelv 1. 0 0 3 GY 
MISP01MABS Spanyol nyelv 1. 0 0 3 GY 

2. 
MIAN02MABS Angol nyelv 2. 0 0 3 GY 
MINE02MABS Német  nyelv  2. 0 0 3 GY 

3. 
MIAN03MABS Angol nyelv 3. 0 0 3 GY 
MINE03MABS Német  nyelv  3. 0 0 3 GY 

4. 
MIAN04MABS Angol nyelv 4. 0 0 3 GY 
MINE04MABS Német  nyelv  4. 0 0 3 GY 
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4.1.2  Az  anyagmérnök  (BSC)  szak  szakirányai  nappali  munkarendben 
A  Műszaki   Anyagtudományi   Karon   Anyagmérnök   BSc   képzésben  minden hallgató a BSc 
szint  3.  félévének  végén szabadon  választ  négy  szakirány  pár  közül  (hallgató  létszám  megkö-
tés  nélkül). 

� Hőkezelés  és  képlékenyalakítási  szakirány 
vezetője:   Dr.  Gácsi  Zoltán  egyetemi  tanár,   

Dr.  Krállics  György  egyetemi  docens 
 

� Polimer- és  vegyipari-technológiai  szakirány   
vezetője:   Dr.  Marossy  Kálmán  egyetemi  tanár,   

Némethné  Dr.  Sóvágó  Judit  egyetemi  docens 
 

� Fémelőállítási  és  öntészeti  szakirány   
vezetője:   Dr.  Kékesi  Tamás  egyetemi  tanár,   

Dr. Molnár  Dániel egyetemi docens 
 

� Hőenergia  és  szilikát-technológiai  szakirány   
vezetője:   Dr.  Szűcs  István  egyetemi  tanár,   

Dr.  Gömze  A.  László  egyetemi  tanár  
 
A  BSc  hallgató  szabadon  eldöntheti,  hogy  a  két  szakirány  közül  melyikből  írja  a  szakdolgoza-
tát. 
 
A  képzéshez  a  Miskolci  Egyetem  hallgatói  követelményrendszerének  39.§.  3.  pontja   szerint 
kritérium   tárgyak  hallgatása   kötelező.  Ezek   a   0  kredit   értékű   tantárgyak   a   testnevelés   és   az  
idegen  nyelv.  A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  idegen  nyelvi  képzés  és a nyelvvizsga meg-
szerzéséhez  4 féléven  keresztül  kötelezően  választandó  idegen  nyelvoktatást  biztosít  a  nyelv-
vizsgával  nem  rendelkező  hallgatóknak.  A  testnevelés  tárgy  követelményeinek  sikeres  teljesí-
tése  BSc  képzés  esetén  4  féléven  át  kötelező. 
 
Az   idegen   nyelv   tárgy   hallgatása   alól   felmentést   az   kaphat,   aki   középfokú  C   típusú   állami  
nyelvvizsgával rendelkezik,  vagy  az  aktuális   félévben  részvételi  díjat   igazoló  csekkszelvény  
fénymásolatának  bemutatásával  igazolja  azt,  hogy  egy  nyelviskolában  idegen  nyelvi  képzés-
ben  legalább  45 órás  tanfolyamon  vesz  részt. 
A  képzést  alkotó  tantárgyak  részletes  tantárgyleírásai  a  kari/intézeti honlapokon  olvashatóak 
(www.mak.uni-miskolc.hu). 
 
A  felsőfokú   tanulmányok  befejezését   igazoló  oklevél  kiadásának  előfeltétele  a   sikeres  záró-
vizsga,   továbbá   az   előírt   nyelvvizsga   letétele.  Az   oklevél   kiadásához   a   hallgatónak   be   kell  
mutatnia  azt  az  okiratot,  amely  igazolja,  hogy  középfokú,  C  típusú  általános  nyelvi,  államilag  
elismert  vizsgát   tett  vagy  azzal  egyenértékű  érettségi  bizonyítvánnyal,   illetve  oklevéllel  ren-
delkezik. A Nftv. 51.  §  (1) bek. b) pontja „A  tantervben  a  felsőoktatási  intézmény  meghatá-
rozhatja,  hogy  milyen  nyelvekből  tett  nyelvvizsgát  fogad  el,  azzal  a  megkötéssel,  hogy  a  kö-
zépiskolai   érettségi   bizonyítvány   által   tanúsított,   illetve   az   érettségi   vizsgaként   elfogadott 
nyelvvizsgát  általános  nyelvi  komplex nyelvvizsgaként  köteles  elfogadni.”  Az  anyagmérnök  
BSc  oklevélhez  az  Európai  Unió  bármelyik  hivatalos  nyelvéből,  vagy  orosz,  japán  illetve  kí-
nai  nyelvből  tett  nyelvvizsga  szükséges. 
 
A  hallgatók  a  képzés  során  kétszer  4-4  hetes  nyári  gyakorlaton  vesznek  részt.  Először  a  ne-
gyedik   félév,  majd  a  hatodik   félév  után.  Ezen  nyári  gyakorlatokat  az  ötödik,   illetve  hetedik  
félévben  kell  felvenni.  

http://www.mak.uni-miskolc.hu/
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4.1.3 Anyagmérnök  nappali  BSc  szakirányos  tantárgyak 

 

Polimertechnológiai  és Vegyipari-technológiai  Szakirány 

Polimertechnológiai  modul 

Fv NEPTUN-kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 
MAKPOL222B Ipari  polimerizációs  technoló-

giák 5 2 3 GY Dr.  Marossy  Kálmán 

MAKPOL204B Polimer anyagismeret 2 2 0 K Dr.  Szabó  Tamás József 

5. 
MAKPOL230B Faanyagok 

alkamazástechnikája 3 2 2 K Dr.  Szabó  Imre 

MAKPOL231B Elasztomerek 3 0 2 GY Dr.  Kollár  Mariann 

6. 
MAKPOL232B Műanyagfeldolgozás 4 4 0 K Dr.  Czél  György 

MAKPOL233B Polimerek  alkalmazástechni-
kája 6 2 4 GY Dr.  Marossy  Kálmán 

7. 
MAKPOL234B Műanyagfeldolgozás  gyakorlat 4 0 4 GY Dr.  Czél  György 
MAKPOL235B Polimer-kompozitok 2 1 1 K Dr.  Szabó  Tamás József 

 Összesen  29 13 16   
 
 
 
 

Vegyipari-technológiai  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 
MAKKEM212B Szerves kémiai  technológiák 3 2 1 K Dr. Leskovics Katalin 

GEVGT202B Vegyipari  műveletek 4 2 2 K Dr.  Szepesi  L.  Gábor 

5. 
MAKKEM272B Szervetlen  kémiai   

technológiák 3 2 1 GY Némethné  Dr.  Sóvágó  Judit 

MAKKEM234B Petrolkémiai  technológiák 3 2 1 K Dr.  Gál  Tivadar 

6. 

GEVGT211B Vegyipari  rendszerek  tervezése 2 2 0 K Dr.  Szepesi  L.  Gábor 

GEVGT212B Vegyipari  rendszerek  tervezése  
gyakorlat 3 0 3 GY Dr.  Szepesi  L.  Gábor 

MAKKEM235B Szerves  kémiai  analízis 2 2 0 K Dr.  Muránszky  Gábor 

MAKKEM236B Szerves  kémiai  analízis   
gyakorlat 3 0 3 GY Dr.  Muránszky  Gábor 

7. 
GEVEE052B Vegyipari rendszerek  

folyamatirányítása 3 2 1 GY Subert  József 

GEVGT214B Vegyipari rendszerek  
biztonság  technikája 3 2 1 K Dr.  Siménfalvi  Zoltán 

. Összesen  29 16 13   
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Hőenergia  és  Szilikáttechnológiai  Szakirány 

Hőenergia  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 
MAKETT242B Égéselmélet,  hőtan 4 0 3 K Dr.  Palotás  Árpád  Bence 
MAKETT243B Energiahordozók  I. 3 1 1 GY Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

5. 
MAKETT244B Energiahordozók  II. 3 1 1 K Dr.  Póliska  Csaba 
MAKETT233B Biomassza  tüzelés 3 2 1 GY Dr.  Kovács  Helga 

6. 
MAKETT234B Tűzálló  anyagok 5 2 3 GY Dr.  Póliska  Csaba 
MAKETT245B Kemencék  üzemtana 5 2 2 K Dr.  Szűcs  István 

7. 
MAKETT246B Energiagazdálkodás  II. 4 1 2 GY Dr.  Sevcsik  Mónika 
MAKETT283B Villamos  melegítés,  hajtások 2 2 0 K Dobó  Zsolt 

 Összesen  29 11 13   
 

Szilikáttechnológiai  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 
MAKKSZ230B Kerámiák  alakadása I. 4 3 1 K Dr.  Gömze  A.  László 
MAKKSZ217B Szilikáttechnológiák 3 1 2 GY Dr.  Erdélyi János 

5. MAKKSZ219B Portechnológiák 6 3 3 K Dr.  Kocserha  István 

6. 
MAKKSZ203B Finomkerámia  technológiák 4 2 2 K Dr.  Kocserha  István 
MAKKSZ242B Műszaki  kerámiák 3 2 1 K Dr.  Gömze  A.  László 
MAKKSZ223B Üvegipari  technológiák 3 2 1 K Dr. Simon Andrea 

7. 
MAKKSZ222B Tégla- és  cserépipari   

technológiák 3 1 2 GY Dr.  Kocserha  István   

MAKKSZ224B Kerámia  mázak 3 1 2 GY Dr. Simon Andrea 
 Összesen  29 15 14   

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási  Szakirány 

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 

MAKFKT269B Húzás  és  Sajtolás 4 4 0 K Dr.  Krállics  György,   
Dr.  Kovács  Sándor 

MAKFKT254B Fémötvözetek  hőkezelése 2 2 0 K Dr.  Gácsi  Zoltán 
MAKFKT255B Vasötvözetek hőkezelése 2 2 0 K Dr. Veres Zsolt 
MAKFKT270B Metallográfia 6 0 4 GY Dr. Veres Zsolt 

5. 

MAKFKT271B Hengerlés  technológia 2 2 0 K Dr.  Krállics  György 
MAKFKT272B Alakítástechnológiai  gyakorlat  I. 6 0 4 GY Dr.  Kovács  Sándor 

MAKFKT273B Vasötvözetek  hőkezelése   
gyakorlat 6 0 4 GY Dr. Veres Zsolt 

MAKFKT274B Fémötvözetek  hőkezelése  
gyakorlat 6 0 4 GY Dr.  Barkóczy  Péter 

6. 
MAKFKT275B Kovácsolás  technológiája 2 2 0 K Dr.  Krállics  György 
MAKFKT276B Alakítástechnológiai  gyakorlat  II. 6 0 4 GY Dr.  Kovács  Sándor 
MAKFKT277B Fémes  szerkezeti anyagok 3 3 0 K Dr.  Mertinger  Valéria   

7. 
MAKFKT278B Fémes  szerkezeti anyagok 

gyakorlat 6 0 4 GY Dr.  Mertinger  Valéria 

MAKFKT279B Technológiai  folyamatok   
szimulációja 6 0 4 GY Dr.  Barkóczy  Péter, 

Dr. Krállics  György 
 Összesen  57 15 28   
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Fémelőállítási  és  Öntészeti  Szakirány 

Fémelőállítási  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 
MAKMÖT257B Vasmetallurgia 3 2 1 K Dr.  Farkas  Ottó 
MAKMÖT258B Acélmetallurgiai  alapjai 2 2 0 K Dr.  Károly  Gyula 
MAKMÖT259B Fémkinyerés  és  tisztítás 2 1 1 GY Dr.  Kékesi  Tamás 

5. 
MAKMÖT261B Primer  acélgyártás 3 2 1 K Dr.  Harcsik  Béla 

MAKMÖT262B Alumínium- és  
könnyűfémtechnológiák 3 2 1 K Dr.  Kékesi  Tamás 

6. 

MAKMÖT263B Üstmetallurgia 3 1 2 GY Dr. Harcsik Béla 
MAKMÖT264B Pormetallurgia 3 1 2 GY Ferenczi Tibor 

MAKMÖT305B Színesfémmetallurgia   
technológia 4 2 2 GY Dr.  Kékesi  Tamás 

7. 
MAKMÖT265B Acélöntés,  speciális   

acélgyártás 3 1 2 GY Dr.  Harcsik  Béla 

MAKMÖT266B Nemesfémek  és  bevonatok 3 2 1 K Dr. Török  Tamás 
 Összesen  29 16 13   

 

Öntészeti  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 
MAKMÖT303B Öntészet  alapjai 4 4 0 K Dr.  Molnár  Dániel 
MAKMÖT304B Öntészet  alapozó  gyakorlat 3 0 3 GY Dr.  Molnár  Dániel 

5. 
MAKMÖT267B Öntészeti  technológiák  1. 3 2 1 K Dr.  Dúl  Jenő 
MAKMÖT268B Forma- és  magkészítés 3 2 1 K Dr.  Varga  László 

6. 

MAKMÖT269B Öntészeti  technológiák  2. 3 3 0 K Dr.  Jónás  Pál 
MAKMÖT270B Nyomásos  és  kokilla  öntés 3 3 0 K Dr.  Dúl  Jenő 

MAKMÖT271B Öntészeti  metallurgia   
gyakorlat 4 0 4 GY Dr.  Molnár  Dániel 

7. 
MAKMÖT272B Öntödei  gépek  üzemtana 3 3 0 K Ferenczi Tibor 

MAKMÖT273B Öntészeti  technológiai   
gyakorlat 3 0 3 GY Dr.  Molnár  Dániel 

 Összesen  29 17 12   
 

A szabadon  választott  tárgyak  listája az  összes  képzés  részletes  tanrendje  után  összesítve  található. 
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4.1.4 Anyagmérnök  nappali  BSc  tantárgyi  előkövetelmények 
 

Törzsanyag 

Fv Tárgy Előfeltételek 

2. 

Matematika II. 
(GEMAN012B) 

Matematika I. 
(GEMAN011B)   

Fizika I. (GEFIT056B) Matematika I. 
(GEMAN011B)   

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B) 

Általános  és  szervetlen  
kémia  

(MAKKEM218B) 
  

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B) 

Általános  és  szervetlen  
kémia  

(MAKKEM218B) 
  

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B) 

Anyagszerkezettan I. 
(MAKPOL226B)   

Géprajz- gépelemek  
(GEGET224B) 

Ábrázoló  geometria  
aláírás  (GEAGT204B)   

3. 

Fizika II. (GEFIT057B) Fizika I. (GEFIT056B)   
Fémtan  I.  

(MAKFKT225B) 
Anyagszerkezettan II. 

(MAKFKT224B)   

Kerámiatan I. 
(MAKKSZ218B) 

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B)   

Polimertan 
(MAKPOL228B) 

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

Nanoanyagok 
(MAKFKT226B) 

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B)   

 
Törzsanyag 

Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Mechanika (GEMET266B)    
CAD alapjai 

(MAKKSZ231B) 
Ábrázoló  geometria    

(GEAGT204B)   

Szerkezetvizsgálat  
(MAKFKT309B) 

Anyagvizsgálat  
(MAKPOL227B) 

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B)  

5. 

Felületkezelés  
(MAKMÖT255B) 

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B)   

Analitikai  kémia  
(MAKKEM231B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

Energetikai  berendezések  
(MAKETT237B) 

Tüzeléstan  (MA-
KETT236B)   

6. 

Környezetvédelem  
(MAKKEM232B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

Energiagazdálkodás   
(MAKETT238B) 

Energetikai  berendezések  
(MAKETT237B)   

 
  

Jutka


Jutka


Jutka
A két sor fejléc törlendő, a két táblából egyet csinálni.
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Hőenergia-gazdálkodási  modul 
Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Égéselmélet,  hőtan   
(MAKETT230B) 

Tüzeléstan   
(MAKETT236B)   

Energiahordozók  I.   
(MAKETT231B) 

Tüzeléstan   
(MAKETT236B)   

5. 

Energiahordozók  II.  
(MAKETT232B) 

Energiahordozók  I.   
(MAKETT231B)   

Biomassza  tüzelés 
 (MAKETT233B) 

Energiahordozók  I.   
(MAKETT231B)   

6. 

Tűzálló  anyagok   
(MAKETT234B) 

Kerámiatan  
(MAKKSZ218B)   

Kemencék  üzemtana  
(MAKETT235B) 

Tüzeléstan   
(MAKETT236B)   

Hevítő  berendezések  
(MAKETT204B) 

Tüzeléstan   
(MAKETT236B)   

7. 

Energiagazdálkodás  II.  
(MAKETT241B) 

Energiagazdálkodás  
(MAKETT238B)   

Villamos  melegít 
és,  hajtások  

(MAKETT283B) 

Elektrotechnika-  
elektronika  

(GEVEE051B) 
  

 
 
 

Polimertechnológiai  modul 
Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Ipari  polimerizációs  techno-
lógiák  (MAKPOL222B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

Polimer anyagismeret 
(MAKPOL204B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B)   

5. Elasztomerek 
(MAKPOL231B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B)   

6. 

Műanyagfeldolgozás  
(MAKPOL232B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B)   

Polimerek alkalmazástechni-
kája  (MAKPOL233B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B)   

7. 

Műanyagfeldolgozás  gyakor-
lat (MAKPOL234B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B)   

Polimer-kompozitok 
(MAKPOL235B) 

Polimertan 
(MAKPOL228B)   
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Hőkezelési  és  képlékenyalakítási szakirány 

Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Húzás  és  Sajtolás Fémtechnológia Mechanika  

Fémötvözetek  hőkezelése Fémtan  I.   

Vasötvözetek  hőkezelése Fémtan  I.   

Metallográfia Fémtan  I.   

5. 

Hengerlés  technológia Húzás  és  Sajtolás    
Alakítástechnológiai   

gyakorlat I. Húzás  és  Sajtolás   

Vasötvözetek  hőkezelése  
gyakorlat Vasötvözetek  Hőkezelése   

Fémötvözetek  hőkezelése  
gyakorlat Fémötvözetek  Hőkezelése   

6 

Kovácsolás  technológiája Hengerlés  technológia   
Alakítástechnológiai   

gyakorlat II. 
Alakítástechnológiai   

gyakorlat I.   

Fémes  szerkezeti anyagok Vasötvözetek  hőkezelése  
gyakorlat 

Fémötvözetek   
hőkezelése  gyakorlat Metallográfia 

7 

Fémes  szerkezeti anyagok 
gyakorlat Fémes  szerkezeti  anyagok   

Technológiai  folyamatok  
szimulációja Kovácsolás  technológiája   

 
Szilikáttechnológiai  modul 

Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Kerámiák  alakadása  I. 
(MAKKSZ211B) 

Kerámiatan I. 
(MAKKSZ218B)   

Szilikáttechnológiák  
(MAKKSZ217B) 

Kerámiatan I. 
(MAKKSZ218B)   

5. Portechnológiák  
(MAKKSZ219B) 

Kerámiák  alakadása I. 
(MAKKSZ227B)   

6. 

Finomkerámia   
technológiák  

(MAKKSZ203B) 

Portechnológiák  
(MAKKSZ219B)   

Műszaki  kerámiák 
(MAKKSZ242B) 

Kerámiák  alakadása  I. 
(MAKKSZ211B)   

Üvegipari  technológiák  
(MAKKSZ223B) 

Portechnológiák  
(MAKKSZ219B)   

7. 

Tégla- és  cserépipari   
technológiák   

(MAKKSZ222B) 

Portechnológiák  
(MAKKSZ219B)   

Kerámia  mázak  
(MAKKSZ224B) 

Finomkerámia   
technológiák  

(MAKKSZ203B) 
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Fémelőállítási  modul 
Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Vasmetallurgia 
(MAKMÖT257B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B)   

Acélmetallurgia  alapjai  
(MAKMÖT258B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B)   

Fémkinyerés  és  tisztítás  
(MAKMÖT259B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B)   

5. 

Primer  acélgyártás  
(MAKMÖT261B) 

Acélmetallurgiai  alapjai  
(MAKMÖT258B)   

Alumínium- és  
könnyűfémtechnológiák  

(MAKMÖT262B) 

Fémkinyerés  és  tisztítás  
(MAKMÖT259B)   

6. 

Üstmetallurgia  
(MAKMÖT263B) 

Primer  acélgyártás  
(MAKMÖT261B)   

Pormetallurgia 
(MAKMÖT264B) 

Fémtan  I.  
(MAKFKT225B)   

Színesfémmetallurgia   
technológia  

(MAKMÖT305B) 

Fémkinyerés  és  tisztítás  
(MAKMÖT259B)   

7. 

Acélöntés,  speciális   
acélgyártás  

(MAKMÖT265B) 

Üstmetallurgia  
(MAKMÖT263B)   

Nemesfémek  és  bevonatok  
(MAKMÖT266B) 

Felületkezelés  
(MAKMÖT255B)   

 
Öntészeti  modul 

Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Öntészet  alapjai  
(MAKMÖT303B) 

Géprajz- gépelemek  
(GEGET224B)   

Öntészet  alapozó  gyakorlat 
(MAKMÖT304B) 

Fémtechnológia 
(MAKMÖT254B)   

5. 

Öntészeti  technológiák  1.  
(MAKMÖT267B) 

Fémtan  I.  
(MAKFKT225B)   

Forma- és  magkészítés  
(MAKMÖT268B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B)   

6. 

Öntészeti  technológiák  2.  
(MAKMÖT269B) 

Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B)   

Nyomásos  és  kokilla  öntés  
(MAKMÖT270B) 

Öntészet  alapjai  
(MAKMÖT303B)   

Öntészeti  metallurgia   
gyakorlat 

(MAKMÖT271B) 

Öntészet  alapozó  gyakorlat  
(MAKMÖT304B)   

7. 

Öntödei  gépek  üzemtana  
(MAKMÖT272B) 

Forma- és  magkészítés  
(MAKMÖT268B)   

Öntészeti  technológiai  
gyakorlat 

(MAKMÖT273B) 

Öntészeti  metallurgia  
gyakorlat 

(MAKMÖT271B) 
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Vegyipari-technológiai  modul 
Fv Tárgy Előfeltételek 

4. 

Szerves  kémiai  technológiák  
(MAKKEM212B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)   

Vegyipari  műveletek  
(GEVGT202B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B) 

Fizikai  kémia  
(MAKKEM222B)  

5. 

Szervetlen  kémiai  technológiák  
(MAKKEM272B) 

Vegyipari  műveletek  
(GEVGT202B)   

Petrolkémiai  technológiák  
(MAKKEM234B) 

Vegyipari  műveletek  
(GEVGT202B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

6. 

Vegyipari  rendszerek  tervezése  
(GEVGT211B) 

Szerves  kémiai   
technológiák  

(MAKKEM212B) 
  

Vegyipari  rendszerek  tervezése  
gyakorlat (GEVGT212B) 

Szerves  kémiai   
technológiák  

(MAKKEM212B) 
  

Szerves  kémiai  analízis  
(MAKKEM235B) 

Analitikai kémia  
(MAKKEM231B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

Szerves  kémiai  analízis   
gyakorlat (MAKKEM236B) 

Analitikai  kémia  
(MAKKEM231B) 

Szerves  kémia  
(MAKKEM229B)  

7. 

Vegyipari rendszerek  
folyamatirányítása  

(GEVEE052B) 

Szerves  kémiai   
technológiák  

(MAKKEM212B) 
  

Vegyipari rendszerek  
biztonság  technikája  

(GEVGT214B) 

Szerves  kémiai   
technológiák  

(MAKKEM212B) 
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4.2.  Anyagmérnök  képzés  alapszakon  (BSc)  levelező  munkarendben 
A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  a  2007/2008  tanévtől  7  féléves  anyagmérnök  levelező  kép-
zést indít  el.  A  leendő  hallgatók  előképzettségi  szintjüktől  függetlenül   törzsanyagot  és  szak-
irányos   ismereteket  sajátítanak  el.  A  képzéshez  kapcsolódó   tárgyakat  azok  követelményével  
és  kreditértékével  táblázatos  formában  ismertetjük.  A  tárgyjegyző  oszlopban  a  tantárgy  felelő-
sének  neve  olvasható.  A  levelező  munkarend  szerinti  oktatás,  órarend  szerint  a  hetek  pénteki  
és  szombati  napjaira  esnek.  A  táblázatokban  a  levelező  képzés  esetén  a  tantárgyak  óraszáma  
nem  heti,  hanem  félévi  bontásban  van  megadva. 

4.2.1 Az anyagmérnök  alapszak  (BSc)  törzsanyaga  levelező  munkarendben 
Az  alább  megjelenő   táblázatok   jelmagyarázata:  K  =  kreditpont,  E  =  előadási  óraszám,  GY  =  gyakorlati  óra-
szám,  SZ  =  számonkérés  módja,  K  =  kollokvium,  B  =  beszámoló,  GY  =  gyakorlati  jegy,  A  =  aláírás,  Fv  =  félév. 
 

1.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 
GEMAN011BL Matematika I. 6 15 15 K Dr.  Varga  Péter 

MAKKEM218BL Általános  és  szervetlen  
kémia 5 15 10 K Dr. Bánhidi  Olivér 

GEAGT104BL Ábrázoló  geometria 4 10 10 K Dr.  Nándoriné   
Dr. Tóth  Mária 

MAKPOL226BL Anyagszerkezettan I. 5 15 10 K Dr.  Bárczy  Pál 
GTGKG101AKBL Közgazdaságtan  alapjai 2 10 0 K Dr. Prill  Róbert 
AJPJT10KO1BL Jogi ismeretek 2 10 0 GY Dr.  Pusztahelyi  Réka 
MAKPOL227BL Anyagvizsgálat 4 10 10 K Dr. Czél  György   

 Szabadon választott  I. 2 10 0 B  
Összesen  30 95 55  

 
2.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 
GEMAN012BL Matematika II. 6 15 15 K Dr.  Varga  Péter 

GEMET266BL Mechanika 4 10 10 K Dr.  Horváthné   
Dr.  Varga  Ágnes 

MAKKEM222BL Fizikai  kémia 6 15 15 K Némethné   
Dr.  Sóvágó  Judit 

MAKKEM229BL Szerves  kémia 4 10 10 K Dr. Fejes Zsolt 
MAKFKT224BL Anyagszerkezettan II. 5 15 10 K Dr.  Roósz  András 
GEGET224BL Géprajz- gépelemek 4 10 10 K Dr.  Kamondi  László 

 Szabadon  választott  II. 2 10 0 B  
Összesen  31 85 70  

 
3.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 
GEFIT056BL Fizika I. 4 10 10 K Dr.  Majár  János 

MAKETT236BL Tüzeléstan 4 10 10 K Dr.  Szűcs  István 
MAKFKT225BL Fémtan  I. 4 15 5 K Dr.  Mertinger  Valéria 
MAKKSZ218BL Kerámiatan I. 4 15 5 K Dr.  Gömze  A. László 
MAKPOL228BL Polimertan 4 15 5 K Dr.  Marossy  Kálmán 
MAKMÖT254BL Fémtechnológia 5 10 15 GY Dr.  Harcsik  Béla 
MAKFKT267BL Nano-jelenségek 3 10 5 K Dr. Kaptay  György 

 Szabadon  választott  III. 2 10 0 B  
Összesen  30 95 55  
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4.  félév 
NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 
GEFIT057BL Fizika II. 4 10 10 K Dr.  Majár  János 

MAKFKT268BL Nanotechnológiák 4 10 10 K Dr. Baumli  Péter  
MAKFKT309BL Szerkezetvizsgálat 4 10 10 K Dr.  Gácsi  Zoltán 
MAKKSZ231BL CAD alapjai 3 10 5 GY Dr.  Erdélyi János 

 Szabadon  választott  IV. 2 10 0 B  
Összesen  17 50 35  

 
5.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

MAKKSZ241BL Elektrotechnika-ipari mé-
réstechnika  alapjai 4 10 10 K Dr.  Kocserha  István 

MAKMÖT255BL Felületkezelés 4 10 10 K Dr.  Török  Tamás 
MAKKEM231BL Analitikai  kémia 4 10 10 K Dr.  Lakatos  János 
MAKETT237BL Energetikai  berendezések 4 10 10 K Dr.  Szűcs  István 

 Szabadon  választott  V. 2 10 0 B  
Összesen  18 50 40  

 
6.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 
MAKKEM232BL Környezetvédelem 4 10 10 K Dr.  Bánhidi  Olivér 
MAKMKT214BL Minőségügy 4 10 10 K Dr.  Koncz  János 

MAKETT238BL Energiagazdálkodás 4 10 10 K Dr. Szemmelveisz  
Tamásné 

Összesen  12 30 30  

 
7.  félév 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 
GTVVE608BL Vezetéselmélet 2 10 0 B Dr. Kiss Imre 

MAKMÖT256BL Biztonságtechnika 2 10 0 GY Ferenczi Tibor 
 Szakdolgozat 15 0 75 GY  

Összesen  19 20 75  

 
Szakdolgozatok  tantárgykódjai  szakirány  szerint 

NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Szakirány  neve 
MAKMÖT307BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Fémelőállítási  modul 
MAKETT269BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Hőenergia modul 
MAKFKT310BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Hőkezelési  modul 
MAKFKT311BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Képlékenyalakítási modul 
MAKMÖT308BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Öntészeti  modul 
MAKPOL237BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Polimertechnológiai  modul 
MAKKSZ225BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Szilikáttechnológiai  modul 
MAKKEM270BL Szakdolgozat 15 0 75 GY Vegyipari-technológiai  modul 

 
 
  



Tanulmányi  tájékoztató  

38 

4.2.2  Az  anyagmérnök  alapszak  (BSc)  szakirányai  levelező  munkarendben 
A  levelező  munkarendben  tanuló  hallgatók  a  nappali  munkarendben  tanulókkal  azonos  szabá-
lyok   szerint   választhatnak   szakirányt.   A   szakirányok   listája   is   megegyezik   a   levelező   és   a  
nappali munkarendben. 
 

Polimertechnológiai  és Vegyipari-technológiai  Szakirány 

 

Polimertechnológiai  modul 

Fv NEPTUN-kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

4. 
MAKPOL911BL Ipari  polimerizációs  technoló-

giák 5 10 15 GY Dr.  Marossy  Kálmán 

MAKPOL903BL Polimer anyagismeret 2 10 0 K Dr.  Szabó  Tamás József 

5. 
MAKPOL230BL Faanyagok 

alkamazástechnikája 3 10 10 K Dr.  Szabó  Imre 

MAKPOL231BL Elasztomerek 3 0 10 GY Dr.  Kollár  Mariann 

6. 
MAKPOL232BL Műanyagfeldolgozás 4 20 0 K Dr.  Czél  György 

MAKPOL233BL Polimerek  alkalmazástechni-
kája 6 10 20 GY Dr. Marossy Kálmán 

7. 
MAKPOL234BL Műanyagfeldolgozás  gyakorlat 4 0 20 GY Dr.  Czél  György 
MAKPOL235BL Polimer-kompozitok 2 5 5 K Dr.  Czél  György 

 Összesen  29 65 80   
 
 

Vegyipari-technológiai  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

4. 
MAKKEM227BL Szerves kémiai  technológiák 3 10 5 K Dr. Leskovics Katalin 

GEVGT213BL Vegyipari  műveletek 4 10 10 K Dr.  Szepesi  L.  Gábor 

5. 
MAKKEM272BL Szervetlen  kémiai  technológiák 3 10 5 GY Némethné  Dr.  Sóvágó  Judit 
MAKKEM234BL Petrolkémiai  technológiák 3 10 5 K Dr.  Gál  Tivadar 

6. 

GEVGT211BL Vegyipari  rendszerek  tervezése 2 10 0 K Dr.  Szepesi  L.  Gábor 

GEVGT212BL Vegyipari  rendszerek  tervezése  
gyakorlat 3 0 15 GY Dr.  Szepesi  L.  Gábor 

MAKKEM235BL Szerves  kémiai  analízis 2 10 0 K Dr.  Muránszky  Gábor 

MAKKEM236BL Szerves  kémiai  analízis  gya-
korlat 3 0 15 GY Dr.  Muránszky  Gábor 

7. 
GEVEE052BL 

Vegyipari rendszerek folya-
matirányítása 3 10 5 GY Subert  József 

GEVGT214BL Vegyipari rendszerek bizton-
ság  technikája 3 10 5 K Dr.  Siménfalvi  Zoltán 

. Összesen  29 80 65   
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Hőenergia  és  Szilikáttechnológiai  Szakirány 

Hőenergia modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

4. 
MAKETT242BL Égéselmélet,  hőtan 4 0 15 K Dr.  Palotás  Árpád Bence 
MAKETT243BL Energiahordozók  I. 3 5 5 GY Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

5. 
MAKETT244BL Energiahordozók  II. 3 5 5 K Dr.  Póliska  Csaba 
MAKETT233BL Biomassza  tüzelés 3 10 5 GY Dr.  Kovács  Helga 

6. 
MAKETT234BL Tűzálló  anyagok 5 10 15 GY Dr.  Póliska  Csaba 
MAKETT245BL Kemencék  üzemtana 5 10 10 K Dr.  Szűcs  István 

7. 
MAKETT246BL Energiagazdálkodás  II. 4 5 10 GY Dr.  Sevcsik  Mónika 
MAKETT283BL Villamos  melegítés,  hajtások 2 10 0 K Dobó  Zsolt 

 Összesen  29 55 65   

 
Szilikáttechnológiai  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

4. 
MAKKSZ227BL Kerámiák  alakadása  I. 4 3 1 K Dr.  Gömze  A.  László 
MAKKSZ217BL Szilikáttechnológiák 3 5 10 GY Dr.  Erdélyi János 

5. MAKKSZ219BL Portechnológiák 6 15 15 K Dr.  Kocserha  István 

6. 

MAKKSZ203BL Finomkerámia  technológiák 4 10 10 K Dr.  Kocserha  István 
MAKKSZ242BL Műszaki  kerámiák 3 10 5 K Dr.  Gömze  A.  László 
MAKKSZ223BL Üvegipari  technológiák 3 10 5 K Dr. Simon Andrea 

7. 
MAKKSZ222BL Tégla- és  cserépipari  technoló-giák 3 5 10 GY Dr. Kocserha  István 

MAKKSZ224BL Kerámia  mázak 3 5 10 GY Dr. Simon Andrea 
 Összesen  29 63 66   

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási  Szakirány 

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

4. 

MAKFKT269BL Húzás  és  sajtolás 4 20 0 K Dr.  Krállics  György,   
Dr.  Kovács  Sándor 

MAKFKT254BL Fémötvözetek  hőkezelése 2 10 0 K Dr. Gácsi  Zoltán 
MAKFKT255BL Vasötvözetek  hőkezelése 2 10 0 K Dr. Veres Zsolt 
MAKFKT270BL Metallográfia 6 0 20 GY Dr. Veres Zsolt 

5. 

MAKFKT271BL Hengerlés  technológia 2 10 0 K Dr.  Krállics  György 
MAKFKT272BL Alakítástechnológiai  gyakorlat  I. 6 0 20 GY Dr.  Kovács  Sándor 
MAKFKT273BL Vasötvözetek  hőkezelése  gyakorlat 6 0 20 GY Dr. Veres Zsolt 
MAKFKT274BL Fémötvözetek  hőkezelése  gyakorlat 6 0 20 GY Dr.  Barkóczy  Péter 

6. 
MAKFKT275BL Kovácsolás  technológiája 2 10 0 K Dr.  Krállics  György 
MAKFKT276BL Alakítástechnológiai  gyakorlat  II. 6 0 20 GY Dr.  Kovács  Sándor 
MAKFKT277BL Fémes  szerkezetianyagok 3 15 0 K Dr.  Mertinger  Valéria 

7. 
MAKFKT278BL Fémes  szerkezetianyagok  gyakorlat 6 0 20 GY Dr.  Mertinger  Valéria 

MAKFKT279BL Technológiai  folyamatok  szimulációja 6 0 20 GY Dr.  Barkóczy  Péter, 
Dr.  Krállics  György 

 Összesen  57 75 140   
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Fémelőállítási  és  Öntészeti  Szakirány 

 

Fémelőállítási  modul 

Fv NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

4. 

MAKMÖT257BL Vasmetallurgia 3 10 5 K Dr.  Farkas  Ottó 
MAKMÖT258BL Acélmetallurgiai  alapjai 2 10 0 K Dr.  Károly  Gyula 
MAKMÖT259BL Fémkinyerés  és  tisztítás 2 5 5 GY Dr.  Kékesi  Tamás 

5. 
MAKMÖT261BL Primer  acélgyártás 3 10 5 K Dr.  Harcsik  Béla 

MAKMÖT262BL Alumínium- és  
könnyűfémtechnológiák 3 10 5 K Dr. Kékesi  Tamás 

6. 

MAKMÖT263BL Üstmetallurgia 3 5 10 GY Dr.  Harcsik  Béla 
MAKMÖT264BL Pormetallurgia 3 5 10 GY Ferenczi Tibor 

MAKMÖT305BL Színesfémmetallurgia   
technológia 4 10 10 GY Dr.  Kékesi  Tamás 

7. 
MAKMÖT265BL Acélöntés,  speciális   

acélgyártás 3 5 10 GY Dr.  Harcsik  Béla 

MAKMÖT266BL Nemesfémek  és  bevonatok 3 10 5 K Dr.  Török  Tamás 
 Összesen  29 80 65   

 

Öntészeti  modult 

Fv NEPTUN  kód Tárgy K E GY SZ Tárgyjegyző 

4. 
MAKMÖT303BL Öntészet  alapjai 4 20 0 K Dr.  Molnár  Dániel 
MAKMÖT304BL Öntészet  alapozó  gyakorlat 3 0 15 GY Dr.  Molnár  Dániel 

5. 
MAKMÖT267BL Öntészeti  technológiák  1. 3 10 5 K Dr.  Dúl  Jenő 
MAKMÖT268BL Forma- és  magkészítés 3 10 5 K Dr.  Varga  László 

6. 

MAKMÖT269BL Öntészeti  technológiák  2. 3 15 0 K Dr.  Jónás  Pál 
MAKMÖT270BL Nyomásos  és  kokilla  öntés 3 15 0 K Dr.  Dúl  Jenő 

MAKMÖT271BL Öntészeti  metallurgia   
gyakorlat 4 0 20 GY Dr.  Molnár  Dániel 

7. 
MAKMÖT272BL Öntödei  gépek  üzemtana 3 15 0 K Ferenczi Tibor 

MAKMÖT273BL Öntészeti  technológiai   
gyakorlat 3 0 15 GY Dr.  Molnár  Dániel 

 Összesen  29 85 60   

 
A szabadon  választott  tárgyak  listája az  összes  képzés  részletes  tanrendje  után  összesítve  található. 
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4.3.  Anyagmérnök  képzés  mesterszakon  (MSc)  nappali  munkarendben 
A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  a  2009/2010 tanévtől  4 féléves  anyagmérnök  mesterképzést  
indított el.  A   leendő  hallgatók  előképzettségi   szintjének  megfelelően  az  anyagmérnök  MSc-
ben  a  hiányzó  ismereteket  az  adott  hallgatók  egyeztetés  után  a  BSc-s  tárgyak  közül  pótolják. 
 
A  mesterképzésben  az  első  félév  elején a  hallgatók  szakirányt és  kiegészítő  szakirányt válasz-
tanak.   Ez   a   választás   meghatározza   a   tanulmányaik   vezérfonalát.   Azon   hallgatók,   akiknek  
előtanulmányaik  miatt   szakirányos   tárgyakat  kell   pótolniuk   (szakirány  alapozáson  kell   részt  
venniük),  kiegészítő  szakirányt  nem  vesznek  fel. 
 
Választható  szakirányok: 

� Szilikátmérnöki  szakirány   vezetője:  Dr.  Gömze  A.  László  egy.  tanár 
� Polimermérnöki  szakirány   vezetője:  Dr.  Marossy  Kálmán  egy.  tanár 
� Vegyipari-technológiai  szakirány  vezetője:  Dr.  Lakatos  János  egy. docens 
� Energetika  szakirány      vezetője:  Dr.  Palotás  Árpád  B.  egy.  tanár 

 
A  képzéshez  – mint  ahogy  a  Kohómérnök  MSc   képzéshez   is – az   alábbi  kiegészítő   szakirá-
nyok  kapcsolódnak: 

� Anyagvizsgálati  és  Nanotechnológiai  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Kaptay  György  egy.  tanár 

� Környezetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Bánhidi  Olivér  egy.  docens 

� Minőségirányítási  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Koncz  János  egy.  docens 

� Archeometallurgiai  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Török  Béla  egy.  docens 

 
Az  MSc  képzésben  részt  vevő  hallgatók  4  hetes  kötelező  nyári  gyakorlaton  vesznek  részt,  a  
normál  féléves  hallgatók  a  második  félévben,  a  keresztféléves  hallgatók  a  harmadik  félévben. 
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4.3.1  Anyagmérnök  nappali MSc törzsanyag 
Az   alább megjelenő   táblázatok   jelmagyarázata:   K   =   kreditpont,   E   =   előadási   óraszám/hét,   GY  =   gyakorlati  
óraszám/hét,  SZ  =  számonkérés  módja,  K  =  kollokvium,  B  =  beszámoló,  GY  =  gyakorlati  jegy,  A  =  aláírás,  Fv  =  
félév. 
 

1. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMET268M Szilárdságtan 6 2 1 K Dr.  Kerekes  István 

MAKFKT346M Szerkezetvizsgálat  II. 6 1 2 GY Dr.  Gácsi  Zoltán 
MAKFKT347M Határfelületi  jelenségek 4 2 0 K Dr.  Kaptay  György 

 Szabadon  választott  III. 2 2 0 B  
Összesen  18 7 3  

 
 

1. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMAN015M Differenciál  egyenletek 4 0 2 GY Dr.  Rontó  Miklós 

MAKKEM272M Alkalmazott  kémia  és  
Transzportfolyamatok 6 2 1 K Dr.  Mogyoródy  Ferenc 

MAKFKT345M Anyagegyensúlyok 4 2 0 K Dr. Kaptay  György 
 Szabadon  választott  I. 2 2 0 B  
 Szabadon  választott  II. 2 2 0 B  

Összesen  18 8 3  
 
 

2. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKPOL281M 
MAKKEM281M 
MAKKSZ281M 
MAKETT281M 

MSc  kutató-,  
diplomamunka I. 10 0 5 GY Szakirány-/témavezető 

MAKPOL264M Szellemi  tulajdon  védelme 2 0 1 GY Dr.  Czél  György 
GEMTT Kompozitok 6 2 1 K Dr.  Lukács  János 
Összesen  18 2 7  

 

2. évfolyam  tavaszi félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKPOL282M 
MAKKEM282M 
MAKKSZ282M 
MAKETT282M 

MSc  kutató-,  
diplomamunka II. 10 0 5 GY Szakirány-/témavezető 

MAKMÖT325M Projekt menedzsment 4 2 0 K Dr.  Török  Béla 
MAKMKT520M Menedzsment rendszerek 4 2 0 K Dr.  Koncz  János 

Összesen  18 4 5  
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4.3.2 Anyagmérnök  nappali MSc szakirányos  tantárgyak 

Polimermérnöki  Szakirány 

Polimermérnöki  szakirány 

Fv NEPTUN-kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKPOL260M Ragasztás 8 2 2 K Dr.  Szabó  Imre 
1/T MAKPOL261M Polimertan II. 8 3 1 K Dr.  Marossy  Kálmán 

2/Ő MAKPOL262M Műanyagfeldolgozógépek  
üzemtana 8 2 2 K Dr.  Czél  György 

2/T MAKPOL263M Terméktervezés 8 1 3 GY Dr.  Kollár  Mariann 
 Összesen  32 8 8   

Vegyipari-technológiai  Szakirány 

Vegyipari-technológiai  szakirány* 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKKEM274M Kolloid  kémia 8 2 2 K Dr.  Lakatos  János 
1/T MAKKEM275M Reakciókinetika  és  katalízis 8 3 1 K Dr.  Gál  Tivadar 

2/Ő 
GEVGT228M Vegyipari rendszerek  

modellezése 4 1 1 GY Dr.  Bokros  István 

MAKKEM280M Vegyipari rendszerek  
optimalizálása 4 1 1 K Dr.  Gál  Tivadar 

2/T GEVGT227M Vegyipari  műveletek  II. 8 2 2 K Dr.  Szepesi  L.  Gábor 
 Összesen  32 9 7   

 
*A  nem  a  Műszaki  Anyagtudományi  karon  végzett  hallgatók  kompenzációban  a  Polimertan  című  BSc  tantárgyat  
hallgatják  a  makromolekulák  kémiája  ismeretanyag  pótlására. 

Szilikátmérnöki  Szakirány 

Szilikátmérnöki  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKKSZ237M Kerámiatan  II. 8 2 2 K Dr.  Gömze  A.  László 
1/T MAKKSZ238M Kerámiák  alakadása II. 8 2 2 K Dr.  Gömze  A.  László 
2/Ő MAKKSZ239M Kerámiák  anyagvizsgálata 8 2 2 GY Dr.  Kocserha  István 
2/T MAKKSZ240M Szilikátipari  gépek 8 2 2 K Dr.  Erdélyi János 

 Összesen  32 8 8   

Energetikai  Szakirány 

Energetika  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKETT273M Hőtranszport 8 2 2 K Dr.  Tóth  Pál 
1/T MAKETT274M Energetikai  tervezés 8 2 2 GY Dr.  Szűcs  István 
2/Ő MAKETT275M Energetikai  modellezés 8 2 2 GY Dr.  Palotás  Árpád  Bence 
2/T MAKETT276M Energetikai rendszerek 8 2 2 K Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

 Összesen  32 8 8   
 
A  kiegészítő  szakirányos  tárgyak  listája  a  MSc  képzések  tanrendje  után  található. 
A szabadon  választott  tárgyak  listája az  összes  képzés  részletes  tanrendje  után  összesítve  található.  
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4.4.  Anyagmérnök  képzés  mesterszakon  (MSc)  levelező  munkarendben 

4.4.1  Anyagmérnök  MSc  levelező  törzsanyag 
Az   alább  megjelenő   táblázatok   jelmagyarázata:   K   =   kreditpont,   E   =   előadási   óraszám/hét,   GY  =   gyakorlati  
óraszám/hét,  SZ  =  számonkérés  módja,  K  =  kollokvium,  B  =  beszámoló,  GY  =  gyakorlati  jegy,  A  =  aláírás,  Fv  =  
félév. 
 

1. évfolyam    őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMET268ML Szilárdságtan 6 10 5 K Dr.  Kerekes  István 

MAKFKT346ML Szerkezetvizsgálat  II. 6 5 10 GY Dr.  Gácsi  Zoltán 
MAKFKT347ML Határfelületi  Jelenségek 4 10 0 K Dr. Kaptay  György 

 Szabadon  választott  III. 2 10 0 B  
Összesen  18 35 15  

 

1. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E G
Y SZ Tárgyfelelős 

GEMAN015ML Differenciál  egyenletek 4 0 10 GY Dr.  Rontó  Miklós 

MAKKEM272ML Alkalmazott  kémia  és   
transzportfolyamatok 6 10 5 K Dr.  Mogyoródy  Ferenc 

MAKFKT345ML Anyagegyensúlyok 4 10 0 K Dr.  Kaptay  György 
 Szabadon  választott  I. 2 10 0 B  
 Szabadon  választott  II. 2 10 0 B  

Összesen  18 40 15  
 
 

2. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKPOL281ML 
MAKKEM281ML 
MAKKSZ281ML 
MAKETT281ML 

MSc  kutató-,  
diplomamunka I. 10 0 25 GY Szakirány-/témavezető 

MAKPOL264ML Szellemi  tulajdon  védelme 2 0 5 GY Dr.  Czél  György 
GEMTT Kompozitok 6 10 5 K Dr.  Lukács  János 
Összesen  18 10 35  

 

2. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKPOL282ML 
MAKKEM282ML 
MAKKSZ282ML 
MAKETT282ML 

MSc  kutató-,  
diplomamunka II. 10 0 25 GY Szakirány-/témavezető 

MAKMÖT325ML Projekt menedzsment 4 10 0 K Dr.  Török  Béla 
MAKMKT520ML Menedzsment rendszerek 4 10 0 K Dr.  Koncz  János 

Összesen  18 20 25  
 
  

Jutka


Jutka
GY formázása!
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4.4.2  Anyagmérnök  MSc  levelező  szakirányos  tantárgyak 

Polimermérnöki  Szakirány 

Polimermérnöki  szakirány 

Fv NEPTUN-kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKPOL260ML Ragasztás 8 10 10 K Dr.  Szabó  Imre 
1/T MAKPOL261ML Polimertan II. 8 15 5 K Dr.  Marossy  Kálmán 

2/Ő MAKPOL262ML Műanyagfeldolgozógépek  
üzemtana 8 10 10 K Dr.  Czél  György 

2/T MAKPOL263ML Terméktervezés 8 5 15 GY Dr.  Kollár  Mariann 
 Összesen  32 40 40   

Vegyipari-technológiai  Szakirány 

Vegyipari-technológiai  szakirány* 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKKEM274ML Kolloidkémia 8 10 10 K Dr.  Lakatos  János 
1/T MAKKEM275ML Reakciókinetika  és  katalízis 8 15 5 K Dr.  Gál  Tivadar 

2/Ő 
GEVGT228ML Vegyipari rendszerek  

modellezése 4 5 5 GY Dr.  Bokros  István 

MAKKEM280ML Vegyipari rendszerek  
optimalizálása 4 5 5 K Dr.  Gál  Tivadar 

2/T GEVGT227ML Vegyipari  műveletek  II. 8 10 10 K Dr.  Szepesi  L.  Gábor 
 Összesen  32 45 35   

 
*A  nem  a  Műszaki  Anyagtudományi  karon  végzett  hallgatók  kompenzációban  a  Polimertan  című  BSc  tantárgyat  
hallgatják  a  makromolekulák  kémiája  ismeretanyag  pótlására. 

Szilikátmérnöki  Szakirány 

Szilikátmérnöki  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKKSZ237ML Kerámiatan  II. 8 10 10 K Dr.  Gömze  A.  László 
1/T MAKKSZ238ML Kerámiák  alakadása II. 8 10 10 K Dr.  Gömze  A.  László 
2/Ő MAKKSZ239ML Kerámiák  anyagvizsgálata 8 10 10 GY Dr.  Kocserha  István 
2/T MAKKSZ240ML Szilikátipari  gépek 8 10 10 K Dr. Erdélyi János 

 Összesen  32 40 40   

Energetikai  Szakirány 

Energetika  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKETT273ML Hőtranszport 8 10 10 K Dr.  Tóth  Pál 
1/T MAKETT274ML Energetikai  tervezés 8 10 10 GY Dr.  Szűcs  István 
2/Ő MAKETT275ML Energetikai  modellezés 8 10 10 GY Dr.  Palotás  Árpád  Bence 
2/T MAKETT276ML Energetikai rendszerek 8 10 10 K Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

 Összesen  32 40 40   
 
A  kiegészítő  szakirányos  tárgyak  listája  a  két  MSc  képzés  tandrendje  után  található. 
A szabadon  választott  tárgyak  listája az  összes  képzés  részletes  tanrendje  után  összesítve  található.  
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4.5.  Kohómérnök  képzés  mesterszakon  (MSc) nappali munkarendben 
A  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  a  2009/2010 tanévtől  4 féléves  kohómérnök  mesterképzést  
indított   el.  A   leendő   hallgatók   előképzettségi szintjének  megfelelően   az   kohómérnök  MSc-
ben  a  hiányzó  ismereteket  az  adott  hallgatók  egyeztetés  után  a  BSc-s  tárgyak  közül  pótolják. 
 
A  mesterképzésben  az  első  félév  elején  a hallgatók  szakirányt  és  kiegészítő  szakirányt  válasz-
tanak.   Ez   a   választás   meghatározza   a   tanulmányaik   vezérfonalát.   Azon   hallgatók,   akiknek  
előtanulmányaik  miatt   szakirányos   tárgyakat  kell   pótolniuk   (szakirány  alapozáson  kell   részt  
venniük),  kiegészítő  szakirányt  nem  vesznek  fel. 
 
Választható  szakirányok: 

� Öntészeti  szakirány    vezetője:  Dr.  Dúl  Jenő  c. egyetemi  tanár 
� Hőkezelő  és  Képlékenyalakító  szakirány vezetője:  Dr.  Gácsi  Zoltán  egy.  tanár 
� Kémiai  fémtechnológiai  szakirány  vezetője:  Dr.  Török  Tamás  egy.  tanár 
� Energetika  szakirány      vezetője:  Dr.  Palotás  Árpád  B.  egy.  tanár 

 
A  képzéshez  – mint ahogy az Anyagmérnök  MSc  képzéshez  is – az  alábbi  kiegészítő  szakirá-
nyok  kapcsolódnak: 

� Anyagvizsgálati  és  Nanotechnológiai  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Kaptay  György  egy.  tanár 

� Környezetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Bánhidi  Olivér  egy.  docens 

� Minőségirányítási  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Koncz  János  egy.  docens 

� Archeometallurgiai  kiegészítő  szakirány 
vezetője:  Dr.  Török  Béla  egy.  docens 

 
Az  MSc  képzésben  részt  vevő  hallgatók  4  hetes  kötelező  nyári  gyakorlaton  vesznek  részt,  a  
normál  féléves  hallgatók  a  második  félévben,  a  keresztféléves  hallgatók  a  harmadik  félévben. 
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4.5.1. Kohómérnök  MSc  nappali törzsanyag 
Az   alább  megjelenő   táblázatok   jelmagyarázata:   K   =   kreditpont,   E   =   előadási   óraszám/hét,   GY  =   gyakorlati  
óraszám/hét,  SZ  =  számonkérés  módja,  K  =  kollokvium,  B  =  beszámoló,  GY  =  gyakorlati  jegy,  A  =  aláírás,  Fv  =  
félév. 
 

1. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMET268M Szilárdságtan 6 2 1 K Dr.  Kerekes  István 

MAKMÖT311M Fémtechnológiák 10 3 2 K 
Dr.  Kékesi  Tamás 
Dr.  Dúl  Jenő 

Dr.  Krállics  György 
 Szabadon  választott  III. 2 2 0 B  

Összesen  18 7 3  
 

1. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMAN015M Differenciál  egyenletek 4 0 2 GY Dr.  Rontó  Miklós 

MAKKEM272M Alkalmazott  kémia  és  
Transzportfolyamatok 6 2 1 K Dr.  Mogyoródy  Ferenc 

MAKFKT345M Anyagegyensúlyok 4 2 0 K Dr.  Kaptay  György 
 Szabadon választott  I. 2 2 0 B  
 Szabadon  választott  II. 2 2 0 B  

Összesen  18 8 3  
 
 

2. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKETT281M 
MAKFKT361M 
MAKMÖT331M 
MAKMÖT341M 

MSc  kutató-,  
diplomamunka 10 0 5 GY Szakirány-/témavezető 

MAKPOL264M Szellemi  tulajdon  védelme 2 0 1 GY Dr.  Czél  György 
MAKFKT357M Kristályosodás 6 2 1 K Dr.  Roósz  András 

Összesen  18 2 7  
 

2. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKETT282M 
MAKFKT362M 
MAKMÖT332M 
MAKMÖT342M 

MSc  kutató-,  
diplomamunka 10 0 5 GY Szakirány-/témavezető 

MAKMÖT325M Projekt menedzsment 4 2 0 K Dr.  Török  Béla 
MAKMKT520M Menedzsment rendszerek 4 2 0 K Dr.  Koncz  János 

Összesen  18 4 5  
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4.5.2.  Kohómérnök  MSc  nappali  szakirányos  tantárgyak 

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási  Szakirány 

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKFKT348M Hőkezelés  fémtani  alapjai 6 3 0 K Dr.  Roósz  András 

1/T MAKFKT349M Hőkezelési  folyamatok   
szimulációja 8 1 3 GY Dr. Barkóczy  Péter 

2/Ő MAKFKT350M Képlékenyalakítás  elmélete 6 3 0 K Dr.  Krállics  György 

2/T 
MAKFKT351M Képlékenyalakítási  folyamatok  szimulációja 8 1 3 GY Dr.  Kovács  Sándor 

MAKFKT352M Komplex  tervezés  v.   
Projekt feladat 4 0 2 GY Dr.  Gácsi  Zoltán 

 Összesen  32 8 8   

Kémiai  fémtechnológiai  Szakirány 

Kémiai  fémtechnológiai  Szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKMÖT312M Vas- és  acélmetallurgia 8 3 1 K Dr.  Török  Béla 
1/T MAKMÖT314M Hidro-elektrometallurgia 8 2 2 K Dr.  Kékesi  Tamás 

2/Ő MAKMÖT313M Fémtartalmú  hulladékok   
feldolgozása 8 2 2 K Dr.  Török  Béla 

2/T MAKMÖT315M Bevonó  technológiák 8 3 1 K Dr.  Török  Tamás 
 Összesen  32 10 6   

Öntészeti  Szakirány 

Öntészeti  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

1/Ő MAKMÖT316M Öntészet  elmélete  és  korszerű  
technológiái 8 2 2 K Dr.  Molnár  Dániel 

1/T MAKMÖT318M Nagyszilárdságú  öntvények 8 2 2 K Dr.  Dúl  Jenő 

2/Ő MAKMÖT319M Fémöntészeti  technikák  és  
vizsgálatok 8 2 2 K Dr.  Fegyverneki  György 

2/T MAKMÖT320M Öntészeti  technológia  tervezés  és  szimuláció 8 2 2 K Dr.  Molnár  Dániel 

 Összesen  32 8 8   

Energetikai  Szakirány 

Energetika  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKETT273M Hőtranszport 8 2 2 K Dr.  Tóth  Pál 
1/T MAKETT274M Energetikai tervezés 8 2 2 GY Dr.  Szűcs  István 
2/Ő MAKETT275M Energetikai  modellezés 8 2 2 GY Dr.  Palotás  Árpád  Bence 
2/T MAKETT276M Energetikai rendszerek 8 2 2 K Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

 Összesen  32 8 8   
A  kiegészítő  szakirányos  tárgyak  listája  a  két  MSc  képzés  tandrendje  után  található. 
A szabadon  választott  tárgyak  listája az  összes  képzés  részletes  tanrendje  után  összesítve  található.  
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4.6.  Kohómérnök  képzés  mesterszakon  (MSc)  levelező  munkarendben 

4.6.1.  Kohómérnök  MSc  levelező  törzsanyag 

1. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMET268ML Szilárdságtan 6 10 5 K Dr.  Kerekes  István 

MAKMÖT311ML Fémtechnológiák 10 15 10 K 
Dr.  Kékesi  Tamás 
Dr.  Dúl  Jenő 

Dr.  Krállics  György 
 Szabadon  választott  III. 2 10 0 B  

Összesen  18 35 15  
 

1. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
GEMAN015ML Differenciál  egyenletek 4 0 10 GY Dr.  Rontó  Miklós 

MAKKEM272ML Alkalmazott  kémia  és  
Transzportfolyamatok 6 10 5 K Dr.  Mogyoródy  Ferenc 

MAKFKT345ML Anyagegyensúlyok 4 10 0 K Dr.  Kaptay  György 
 Szabadon  választott  I. 2 10 0 B  
 Szabadon  választott  II. 2 10 0 B  

Összesen  18 40 15  
 
 

2. évfolyam  őszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKETT281ML 
MAKFKT361ML 
MAKMÖT331ML 
MAKMÖT341ML 

MSc  kutató-,  
diplomamunka 10 0 25 GY Szakirány-/témavezető 

MAKPOL264ML Szellemi  tulajdon  védelme 2 0 5 GY Dr.  Czél  György 
MAKFKT357ML Kristályosodás 6 10 5 K Dr.  Roósz  András 

Összesen  18 10 35  
 

2. évfolyam  tavaszi  félév 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKETT282ML 
MAKFKT362ML 
MAKMÖT332ML 
MAKMÖT342ML 

MSc  kutató-,  
diplomamunka 10 0 25 GY Szakirány-/témavezető 

MAKMÖT235ML Projekt menedzsment 4 10 0 K Dr.  Török  Béla 
MAKMKT520ML Menedzsment rendszerek 4 10 0 K Dr.  Koncz  János 

Összesen  18 20 25  
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4.6.2.  Kohómérnök  MSc  levelező  szakirányos  tantárgyak 

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási  Szakirány 

Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKFKT348ML Hőkezelés  fémtani  alapjai 6 15 0 K Dr.  Roósz  András 

1/T MAKFKT349ML Hőkezelési  folyamatok   
szimulációja 8 5 15 GY Dr.  Barkóczy  Péter 

2/Ő MAKFKT350ML Képlékenyalakítás  elmélete 6 15 0 K Dr.  Krállics  György 

2/T 
MAKFKT351ML Képlékenyalakítási  folyamatok  szimulációja 8 5 15 GY Dr.  Kovács  Sándor 

MAKFKT352ML Komplex  tervezés  v.   
Projekt feladat 4 0 10 GY Dr.  Gácsi  Zoltán 

 Összesen  32 40 40   

Kémiai  fémtechnológiai  Szakirány 

Kémiai  fémtechnológiai  Szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKMÖT312ML Vas- és  acélmetallurgia 8 15 5 K Dr. Török  Béla 
1/T MAKMÖT314ML Hidro- elektrometallurgia 8 10 10 K Dr.  Kékesi  Tamás 

2/Ő MAKMÖT313ML Fémtartalmú  hulladékok   
feldolgozása 8 10 10 K Dr.  Török  Béla 

2/T MAKMÖT315ML Bevonó  technológiák 8 15 5 K Dr.  Török  Tamás 
 Összesen  32 50 30   

Öntészeti  Szakirány 

Öntészeti  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

1/Ő MAKMÖT316ML Öntészet  elmélete  és  korszerű  technológiái 8 10 10 K Dr.  Molnár  Dániel 

1/T MAKMÖT318ML Nagyszilárdságú  öntvények 8 10 10 K Dr.  Dúl  Jenő 

2/Ő MAKMÖT319ML Fémöntészeti  technikák  és  
vizsgálatok 8 10 10 K Dr.  Fegyverneki  György 

2/T MAKMÖT320ML Öntészeti  technológia  tervezés  és  szimuláció 8 10 10 K Dr.  Molnár  Dániel 

 Összesen  32 40 40   

Energetikai  Szakirány 

Energetika  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKETT273ML Hőtranszport 8 10 10 K Dr.  Tóth  Pál 
1/T MAKETT274ML Energetikai  tervezés 8 10 10 GY Dr.  Szűcs  István 
2/Ő MAKETT275ML Energetikai  modellezés 8 10 10 GY Dr. Palotás  Árpád  Bence 
2/T MAKETT276ML Energetikai rendszerek 8 10 10 K Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 

 Összesen  32 40 40   
A  kiegészítő  szakirányos  tárgyak  listája  a  két  MSc  képzés  tandrendje  után  található. 
A szabadon  választott  tárgyak  listája az  összes  képzés  részletes  tanrendje  után  összesítve  található.  
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4.7. MSc kiegészítő  szakirányos  tantárgyak  

4.7.1. MSc nappali  kiegészítő  szakirányos  tárgyak 

Anyagvizsgálati  és  nanotechnológiai  kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKFKT354M Finomszerkezetvizsgálat 4 2 0 K Dr.  Mertinger  Valéria 
1/T MAKFKT353M Nanotechnológiák  I. 4 2 0 K Dr.  Baumli  Péter 
2/Ő MAKFKT355M Mikroszkópia  és  képelemzés 4 0 2 GY Dr.  Barkóczy  Péter 
2/T MAKFKT356M Nanotechnológiák  II. 4 2 0 K Dr.  Baumli  Péter 

 Összesen  16 6 2   
 
 

Környezetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási    kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

1/Ő MAKKEM277M Víz-,  levegőtisztaság  és   
talajvédelem  I. 4 1 1 K Dr.  Bánhidi  Olivér 

1/T MAKKEM276M Hulladékgazdálkodás 4 2 0 K Dr. Zákányiné   
Dr.  Mészáros  Renáta 

2/Ő MAKKEM278M Víz-,  levegőtisztaság  és   
talajvédelem  II. 4 1 1 K Dr.  Bánhidi  Olivér 

2/T MAKKEM279M 
Hatásvizsgálat  és   
kockázatbecslés, 

 környezetállapot  értékelés 
4 2 0 K Dr. Zákányiné   

Dr.  Mészáros  Renáta 

 Összesen  16 6 2   
 

Archeometallurgiai kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKMÖT321M Archeometallurgia I. 4 2 0 K Dr.  Török  Béla 
1/T MAKMÖT322M Archeometallurgia II. 4 2 0 K Dr.  Török  Béla 

2/Ő MAKMÖT323M Archeometallurgia  régészeti  
vonatkozásai 4 1 1 K Dr. Ringer  Árpád 

2/T MAKMÖT324M Leletek  vizsgálata  és   
rekonstrukciós  kísérletek 4 0 2 GY Dr.  Török  Béla 

 Összesen  16 5 3   
 

Minőségirányítási  kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKMKT515M Minőségfejlesztés 4 2 0 K Dr. Koncz  János 
1/T MAKMKT516M Megfelelőség  szabályozás 4 1 1 K Dr.  Koncz  János 
2/Ő MAKMKT517M Minőségfejlesztés  gyakorlat 4 0 2 GY Dr.  Koncz  János 
2/T MAKMKT518M Vizsgálatok  megfelelősége 4 1 1 K Dr.  Koncz  János 

 Összesen  16 4 4   
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4.7.2. MSc levelező  kiegészítő  szakirányos  tárgyak 

Anyagvizsgálati  és  nanotechnológiai  kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKFKT354ML Finomszerkezetvizsgálat 4 10 0 K Dr.  Mertinger  Valéria 
1/T MAKFKT353ML Nanotechnológiák  I. 4 10 0 K Dr.  Baumli  Péter 
2/Ő MAKFKT355ML Mikroszkópia  és  képelemzés 4 0 10 GY Dr.  Barkóczy  Péter 
2/T MAKFKT356ML Nanotechnológiák  II. 4 10 0 K Dr.  Baumli  Péter 

 Összesen  16 30 10   
 
 

Környezetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási    kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 

1/Ő MAKKEM277ML Víz-,  levegőtisztaság  és   
talajvédelem  I. 4 5 5 K Dr.  Bánhidi  Olivér 

1/T MAKKEM276ML Hulladékgazdálkodás 4 10 0 K Dr. Zákányiné   
Dr.  Mészáros  Renáta 

2/Ő MAKKEM278ML Víz-,  levegőtisztaság  és   
talajvédelem  II. 4 5 5 K Dr.  Bánhidi  Olivér 

2/T MAKKEM279ML 
Hatásvizsgálat  és  kockázat-
becslés,  környezetállapot   

értékelés 
4 10 0 K Dr. Zákányiné   

Dr.  Mészáros  Renáta 

 Összesen  16 30 10   
 

Archeometallurgiai  kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKMÖT321ML Archeometallurgia I. 4 10 0 K Dr.  Török  Béla 
1/T MAKMÖT322ML Archeometallurgia II. 4 10 0 K Dr.  Török  Béla 

2/Ő MAKMÖT323ML Archeometallurgia  régészeti  
vonatkozásai 4 5 5 K Dr.  Ringer  Árpád 

2/T MAKMÖT324ML Leletek vizsgálata  és  rekonst-
rukciós  kísérletek 4 0 10 GY Dr.  Török  Béla 

 Összesen  16 25 15   
 

Minőségirányítási  kiegészítő  szakirány 

Fv NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
1/Ő MAKMKT515ML Minőségfejlesztés 4 10 0 K Dr.  Koncz  János 
1/T MAKMKT516ML Megfelelőség  szabályozás 4 5 5 K Dr.  Koncz  János 
2/Ő MAKMKT517ML Minőségfejlesztés  gyakorlat 4 0 10 GY Dr.  Koncz  János 
2/T MAKMKT518ML Vizsgálatok  megfelelősége 4 5 5 K Dr.  Koncz  János 

 Összesen  16 20 20   
 

  



Tanulmányi  tájékoztató  

53 

4.8. MSc  szintű  szakfordító  képzés 
 
A képzés  célja: 
A  mérnöki  munka  során  felmerülő  elméleti  és  gyakorlati  problémák  megoldásához  nélkülöz-
hetetlen  idegen  nyelvi  készségek  fejlesztése  valamint  olyan  nyelvi  ismeretek  elsajátítása,  ame-
lyek  a  mérnöki  ismeretek  mellett  a  végzett  hallgatókat  képessé teszik arra, hogy idegen nyelvi 
környezetben   is   maradéktalanul   tudják   szakmai   feladataikat   megoldani   és   anyanyelvükre  
szakmai   szövegeket   átültetni.  A  képzés   további   célja,   hogy  hozzásegítse   a   hallgatókat   azon  
idegen   nyelvi   ismeretek   és   készségek  megszerzéséhez,   amelyek   szükségesek,   illetve   nélkü-
lözhetetlenek  a  hazaitól  eltérő  politikai,  gazdasági  és  társadalmi  környezetben  mérnöki  szak-
mai  tevékenység  gyakorlásához. 
 
A  képzés  választható nyelve:  

� angol, vagy 
� német, vagy 
� orosz. 

 
A  képzésben  való  részvétel  feltétele:  középfokú  nyelvvizsga  és/vagy  ennek  megfelelő  szintű  
nyelvtudás. 
 
A  képzés  tárgyainak  listája: 
 
MSc tanulmá-
nyok szemesz-

tere 

Nyelvi 
félév Tantárgy Heti  óra-

szám 
A  félévzá-
rás  módja 

Kredit 
érték 

1. 1. 
Szaknyelvi  társalgás  1. 2 aláírás  és  

gyakorlati 
jegy 

1 
Interkulturális  ismeretek 2 1 

Kontrasztív  és  funkcionális  nyelvtan 2 2 

2. 2. 
Szaknyelvi  társalgás  2. 3 aláírás  és  

gyakorlati 
jegy 

1 

Fordítástechnika  1. 3 1 

3. 3. 
Szaknyelvi  társalgás  3. 3 aláírás  és  

gyakorlati 
jegy 

1 

Fordítástechnika  2. 3 1 

4. 4. 
Szaknyelvi  társalgás  4. 2 aláírás  és  

gyakorlati 
jegy 

1 
Fordítástechnika  3. 2 1 

Prezentáció 2 2 
 
A  képzés  záróvizsgával  zárul. A  záróvizsgára  bocsátás  feltétele  egy  tízoldalas,  publikálható  
szintű   diplomafordítás   elkészítése.   A   záróvizsga   írásbeli   és   szóbeli   részből   áll.   Az   írásbeli  
vizsga   feladatai:   idegen   nyelvű   szakmai   szöveg   fordítása   magyar   nyelvre,   illetve   magyar  
nyelvű  szakmai  szöveg  tömörítése  idegen  nyelvre  szótár  segítségével.  A  szóbeli  vizsga  fela-
datai: szakmai   téma   prezentálása   és   blattolás   (ismeretlen   idegen   nyelvű   szöveg   első   látásra  
(felolvasás  nélkül)  történő  tolmácsolása  magyar  nyelvre).   
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4.9. BSc és MSc képzések  szabadon  választott  tárgyai 
Szabadon  választott 

NEPTUN  kód Tárgy Kr E GY SZ Tárgyfelelős 
MAKKEM231N Alkalmazott  reakciókinetika 2 2 0 B Dr.  Mogyoródy  Ferenc 

MAKMÖT1MBN Bevezetés  az  
archeometallurgiába 2 2 0 B Dr.  Török  Béla 

MEREELH001 Bibliaismeret –  
Biblia  az  európai  kultúrában 2 2 0 B Dr.  Hesz  István 

MAKPOL238N Fémes  és  nemfémes  anyagok  
ragasztása 2 2 0 B Dr.  Szabó  Imre 

MAKKEM208N Hulladékgazdálkodás 2 2 0 B Dr.  Zákányiné   
Dr.  Mészáros  Renáta 

MAKPOL239N Kompaundálási  eljárások 2 2 0 B Dr.  Marossy  Kálmán 
MAKKEM236N Korrózió 2 2 0 B Dr.  Bánhidi  Olivér 

MAKMÖT298N Különleges  timföldek  és  
hidráttermékek 2 2 0 B Ferenczi Tibor 

MAKETT265N Műszaki  hő- és  áramlástan 2 2 0 B Dr.  Gyulai  László 
MAKFKT302N Anyagegyensúlyok  egyszerűen 2 2 0 B  Dr. Kaptay György 
MAKMÖT217N Öntészeti  enciklopédia 2 2 0 B Dr.  Bakó  Károly 
MAKKEM247N Reakciókinetika 2 2 0 B Dr.  Mogyoródy  Ferenc 

MAKKEM284BL Laboratóriumi   
alapismeretek 2 0 2 B Hutkainé   

Göndör  Zsuzsanna 

MAKMÖT306N Ultranagytisztaságú  fémek  
előállítása 2 2 0 B Dr.  Kékesi  Tamás 

MAKMÖT219N Vas- és  acélmetallurgiai   
enciklopédia 2 2 0 B Dr.  Sziklavári  István 

MAKMÖT317N A  vasmetallurgia  új  eljárásai 2 2 0 B Dr.  Farkas  Ottó 

MAKMÖT327N 
 A vas-,  acél  és  fémiparban  

alkalmazott  
menedzsmentrendszerek 

2 2 0 B Dr.  Grega  Oszkár 

MAKMÖT328N Öntészeti  enciklopédia  –  
járműipari  öntvények 2 2 0 B Dr.  Pintér  Richárd 

MAKKEM262N Adatelemzés 2 2 0 B Dr.  Bánhidi  Olivér 

MAKKEM267N Egyensúlyok  termodinamikája 2 2 0 B Némethné 
Dr.  Sóvágó  Judit 

MAKKEM268N Elektrokémia 2 2 0 B Dr.  Bánhidi  Olivér 
MAKFKT274N EU  anyagnormák 2 2 0 B Dr. Czél  Györgyné 
MAKKEM264N Karbonstruktúrák 2 2 0 B Dr.  Lakatos  János 
MAKKEM265N Korrozió 2 2 0 B Dr.  Bánhidi  Olivér 
MAKKEM266N Kromatográfia 2 2 0 B Dr.  Muránszky  Gábor 
MAKKEM263N Speciációs  analízis 2 2 0 B Dr.  Lakatos  János 
MAKKEM269N Szerves  kémia 2 2 0 B Dr. Fejes Zsolt 
MAKPOL254N Természetes  és  biopolimerek 2 2 0 B Dr. Zsoldos Gabriella 

MAKPOL255N Polimerek orvostechnikai  
alkalmazásai 2 2 0 B Dr. Zsoldos Gabriella 

MAKPOL250N Különleges  és  veszélyes   
anyagok 2 2 0 B Dr.  Szabó  Tamás József 

MAKPOL256N PVC anyagismeret 2 2 0 B Dr.  Marossy  Kálmán 
MAKPOL251N Poliuretánok 2 2 0 B Dr.  Szabó  Tamás József 
MAKFKT342N Tudomány  és  tudománymetria 2 2 0 B Dr.  Kaptay  György 

MAKPOL257N Modern  módszerek  a  polimerek  
szerkezetfelderítésében 2 2 0 B Dr. Kuki  Ákos 

MAKKSZ243B Útépítési  anyagok  és   
technológiáik 2 2 0 B Dr.  Géber  Róbert 
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5.  Alapítványok,  pályázatok 

Műszaki  Anyagtudományi  Karon  működő  alapítványok 

Kerpely  Antal  Alapítvány 
 
Kuratórium 
Elnöke:   

x Dr.  Gácsi  Zoltán  egyetemi  tanár 
Tagjai:  

x Dr.  Roósz  András  egyetemi  tanár 
x Dr.  Dúl  Jenő  c.  egyetemi  tanár 
x Dr.  Czél  György  egyetemi  docens 
x Dr.  Palotás  Árpád  Bence  egyetemi  tanár, a  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  dékánja 

Az  Alapítvány  célja 
x A  Műszaki  Anyagtudományi  Karon  folyó  képzés  infrastruktúrájának,  műszer- és  esz-

közellátottságának  javítása,  jegyzetek  és  oktatási  segédletek  megjelentetésének  finan-
ciális  segítése. 

x Az  oktatói  utánpótlás  javítása  érdekében  a  40  évnél  fiatalabb  oktatók-kutatók  kiemel-
kedő  tevékenységének  erkölcsi-anyagi  elismerése. 

x Oktatók   és   kutatók   hazai   és   külföldi   konferenciákon,   tanulmányutakon   való   aktív  
részvételének,  különböző  kari  rendezvények  lebonyolításának  támogatása. 

x Azon  hallgatói  kezdeményezések  támogatása,  melyek  az  alapítvány  céljaival  egybees-
nek,  s  más  alapítványnál  támogatásban  nem  részesülnek. 

x A   magyar   színesfémkohászat   művelése   iránti   érdeklődés   felkeltése,   azon   egyetemi  
hallgatók  munkájának,  felkészültségének  segítése,  akik  hivatást  éreznek  magukban  a  
színesfémkohászat  és  féltermékgyártás  technológiájának  továbbfejlesztésére  és olyan 
kutatások  támogatása,  melyeket  hallgatók  vagy  fiatal  oktatók  végeznek  a  színesfém-
kohászat  tudományában  való  mélyebb  jártasság  szerzése  céljából. 

A  pályázatoknak  tartalmazniuk  kell: 
x a  pályázó  adatait, 
x a  pályázat  rövid  leírását, 
x a  kért  támogatás  összegét. 

A  Kuratórium  nem  támogat  a  benyújtás  idejében  már  lezajlott  tevékenységet. 
A  pályázatok  beadási  határideje:  minden  év  február  28.,  május  31.,  szeptember  30.,  november  
30., 
A  pályázatok  benyújtásának  helye:  a  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  Dékáni  Hivatala. 
Részletek:  http://mak.uni-miskolc.hu/kerpely-alapitvany 
 

HUNGALU-NME  Kohómérnöki  Kar  Alapítvány 
 
Az  Alapítvány  célja: A  Műszaki  Anyagtudományi  Karon  folyó  képzés  színvonalának  emelé-
se, az  alumíniumipari  szakemberellátáshoz  szükséges  szakembergárda  kinevelése,  az  oktatási  
körülmények  lényeges  javítása. 
Kuratórium: 
Elnöke:  Dr.  Gácsi  Zoltán  egyetemi  tanár  
Tagjai: Dr.  Czél  György egyetemi docens, 
Dr.  Dúl  Jenő c.  egyetemi  tanár 

http://mak.uni-miskolc.hu/kerpely-alapitvany
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Dr.  Palotás  Árpád  Bence  egyetemi tanár, ,  a  Műszaki  Anyagtudományi  Kar  dékánja 
Dr.  Roósz  András egyetemi  tanár. 
Az  Alapítvány  célja:  A  Műszaki  Anyagtudományi  Karon  folyó  képzés  színvonalának  emelé-
se,  az  alumíniumipari  szakemberellátáshoz  szükséges  szakembergárda  kinevelése,  az  oktatási  
körülmények  lényeges  javítása. 
Pályázhatnak: 
a)  Hallgatók: 

x jó   tanulmányi   eredményt   elérő   harmad-, negyed-,   ötödéves   hallgatók,   a   tárgyévben  
végzett  kohómérnökök, 

x az  alumíniumiparral  kapcsolatban  végzett  TDK  tevékenység  támogatására, 
x alumíniumipari  témájú  diplomamunkák  anyagi  támogatására, 
x kiemelkedő  képességű  hallgatók  külföldi  tanulmányútjainak,  részképzésben  való  rész-

vételének,  nyelvtanulásának  támogatására. 
b)  Oktatók,  kutatók: 

x korszerű   alumíniumipari   technológiák,   ismeretek   témakörében tananyagok   elkészíté-
sének  finanszírozására, 

x fiatal  oktatók,  kutatók  számára  olyan  lehetőségek  biztosítására,  melyek  lehetővé  teszik  
nagyhírű   egyetemeken   és   intézményekben   továbbképzésen,   illetve   speciális   képzés-
ben   való   részvételt,   alumíniumipari   témájú   kutatásaik   befejezését,   nyelvismeretük  
elmélyítését. 

c)  A  Kar,  a  Kar  intézetei,  tanszékei  és  egyéb  szervezeti  egységei: 
x az  alumíniumiparral  kapcsolatos  kutatások  technikai  feltételeinek  megteremtésére,   il-

letve  fejlesztésének  támogatására,  illetve 
x akik (amelyek)  az  alumíniumipar  fejlődése  érdekében  bármely  vonatkozásban  kiemel-

kedő  eredményeket  értek  el,  vagy  érdemeket  szereztek. 
A  pályázat  beadási  határideje: folyamatos 
A  pályázat  beadási  helye: Műszaki  Anyagtudományi  Kar  Dékáni  Hivatala.   
Részletek: http://mak.uni-miskolc.hu/alapitvanyok/hungalu-alapitvany 
 
 

DUNAFERR  a  Magyarországi  Kohómérnök-képzésért  Alapítvány 
 
Kuratórium: 
Elnöke:  Lukács  Péter vezérigazgató-helyettes (MVAE elnök) 
Tagjai: a DUNAFERR  Rt.  két  képviselője, 
Dr.  Károly  Gyula  professor emeritus, 
Dr.  Szűcs  István egyetemi tanár, 
Dr.  Gácsi  Zoltán egyetemi  tanár, 
Dr.  Roósz  András egyetemi  tanár. 
A  pályázat  beadási  határideje: folyamatos 
 

A  DUNAFERR  a  Magyarországi  Kohómérnök-képzésért Alapítvány  pályázati  felhívása 
 
Az  Alapítvány  célja:  a  Miskolci  Egyetemen  folyó  graduális  és  posztgraduális  kohászképzés  s  
ennek  keretében  az  oktatási,  képzési,  kutatási,  fejlesztési  programok  és  tevékenységek  támo-
gatása,  ezen  belül  részleteiben: 

- Hozzájárulni  az  oktatás,  képzés  személyi,  tárgyi  feltételeinek  megteremtéséhez,  fenn-
tartásához,  javításához,  fejlesztéséhez. 

- A  hallgatók  képzésének  segítése,  az  elméleti,  illetve  gyakorlati  szakmai  oktatás,  nyelvi  
képzés  támogatása. 

- Ösztöndíjak  alapítása,  ha  az  alapítványi  vagyon  ezt  lehetővé  teszi. 

http://mak.uni-miskolc.hu/alapitvanyok/hungalu-alapitvany


Tanulmányi  tájékoztató  

57 

- Segítséget   nyújtani   nemzetközi  kapcsolatok  kiépítéséhez   és   fenntartásához,   a  hallga-
tók,  illetve  az  oktatók  külföldi  tanulmányútjaihoz. 

- A  képzést  segítő  kutatási,  fejlesztési  programok,  tevékenységek  támogatása.   
A  fenti  célok  elérését  segítő  vagyon  növelése  érdekében  szükséges,  illetve  lehetőség  szerint  
gazdálkodási,  vállalkozási  tevékenység  folytatása. 
Az  Alapítvány  céljára  rendelt  vagyon  felhasználási  módja: 

x Az  Alapítvány  vagyonát  a  Kuratórium  kezeli.  A  Kuratórium  az  Alapítvány  készpénz-
vagyonát  csak  a  készpénztőke  járulékai  mértékéig  használhatja  fel. 

x A  Kuratórium  éves  költségvetés  alapján  dolgozik,  melyben  az  év  kezdete  a  tanulmányi  
év  kezdő  napja,  vége  a  következő  tanulmányi  év  kezdő  napját  megelőző  utolsó  nap. 

x Az   adott   éven   belül   a   Kuratórium   a   pénzvagyont   50%-ban   az   első   szemeszterben,  
50%-ban  a  második  szemeszterben  használhatja  fel.   

x Az   egyes   szemeszterekben   felhasználható   pénzvagyon   nagyságát   a   Kuratóriumnak  
legkésőbb  a  tanulmányi  év  első  napjáig  kell  meghatároznia.   

x A  Kuratórium  pályázatot  nem  ír  ki,  hanem  a  benyújtott  pályázati  kérelmek,  kezdemé-
nyezések  alapján  dönt  a  pénzvagyon  odaítéléséről.   

x Pályázatot  nyújthat  be  minden  egyetemi  hallgató,  oktató  és  kutató,  valamint  egyéb  jo-
gi   személy,   természetes   személy,  vagy   jogi   személyiséggel  nem  rendelkező   társasá-
gok.  

x A  pályázóknak  pályázatukat  az  első  szemeszterre  az  előző  év  utolsó  szemeszterében,  
de  legkésőbb  június  1-ig,  míg  a  második  szemeszterre  az  első  szemeszterben,  de  leg-
később  december 1-ig kell  és  lehet  benyújtaniuk.   

x A  pályázatok  rangsorát,  a  rájuk  költhető  pénzvagyon  nagyságát,  a  támogatásban  része-
sítést  vagy  az  ebből  való  kizárást  a  Kuratórium  dönti  el.   

x A  Kuratórium   a   június   1-ig   benyújtott   pályázatokról   ugyanazon   hónap,   tehát   június  
15.  napjáig,  a  december 1-ig  benyújtott  pályázatokról  ugyanazon  hónap,  tehát  decem-
ber  15.  napjáig  dönt. 

A  pályázatokat  és  támogatási  igényeket  a  fentebb  írt  határidőig  a  Műszaki  Anyagtudományi  
Kar  Dékáni  Hivatalába  lehet  benyújtani. 
Részletek: http://mak.uni-miskolc.hu/alapitvanyok/dunaferr-alapitvany 
 
 
 
Az  egyetemi  alapítványokról  az  alábbi  oldalon  tájékozódhatnak  az  érdeklődők: 
http://www.uni-miskolc.hu/alapitvany/ 
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6.  Hallgatói  szervezetek 

A  Miskolci  Egyetem  Hallgatói  és  Doktoranduszhallgatói  Önkormányzata 
Tevékenysége: A ME-HÖK  az  egyetem  önkormányzatának  részeként  a  hallgatók  alanyi  
jogú   képviseletét   látja   el   az   egyetem   döntéshozó   és   döntés-előkészítő   testületeiben.   A  
hallgatói  és  doktoranduszhallgatói  önkormányzat   tagja  a  felsőoktatási   intézmény  minden  
beiratkozott  hallgatója.  Ennek  megfelelően  mindenhol  és  mindenkor  a  hallgatók  egyéni  és  
kollektív  jogait  védi. 
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros,  DIÁKIRODA,  A/1  magasföldszint  7 
tel. : 46-565-111/11-34,11-04 fax: 46/364-878 
e-mail : mehok@uni-miskolc.hu 
 
MISKOLCI EGYETEM  
Műszaki  Anyagtudományi  Kar  Hallgatói  Önkormányzata  
Jelenlegi  elnöke:  Kéri  Zoltán  
E-mail: makhok@uni-miskolc.hu 
Tel.: 06/20/390-20-33 
 
Feladata: 
Képviselni  a  hallgatók  érdekeit  karon  belül  és  kívül  egyaránt 
A  különböző  kari  hallgatói  rendezvények  előkészítése 
 
Miben  segít  a  HÖK? 
� Minden hallgatói  kérdésben  segítünk! 
� Először  minket  keress! 
� Aktuális  infók,  tanulmányi  és  vizsgaszabályzatok,  egyetemi  szabályzatok,  stb.… 
Elérhetőségek:www.mehok.uni-miskolc.hu/akkhok/ 

A Miskolci Egyetemisták  Szövetsége 
Tevékenysége: Gazdasági  és  jogi  önállóságával  aktívan  támogatja  és  megkönnyíti  számos  
öntevékeny   csoport   munkáját,   segíti   a   ME-HÖK   és   a   kari   hallgatói   önkormányzatok,  
Valéta   Bizottságok,   önképzőkörök  működését   és   gazdálkodását.   Lehetőséget   ad a ME-
HÖK-nek   a  Gólyabál,   az  Állásbörze   és   a  Miskolci  Egyetemi  Napok  valamint   különféle  
konferenciák,  szakmai,  kulturális  és  egyéb  programok  megszervezésére.  Az  egyesület  cél-
ja,   hogy   segítse   a  hallgatók   szakmai   felkészültségének  emelését,   külföldi   tanulmányuta-
kon  való   részvételét,  a  diákélet  szervezését,  a  hallgatók  kulturális  és  sportszeretetre  való  
nevelését,   értelmiségi   létre   való   felkészítését   és   az   elhelyezkedési   lehetőségek   javítását.  
Állandó   szolgáltatásai   közé   tartozik   a   minden   tanév   elején   aktuális   ingyenes   albérlet-
közvetítés   és  Hallgatói   Információs  Zsebkönyv  megjelentetése,   egyetemi   (ifjúsági)   szín-

mailto:mehok@uni-miskolc.hu
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házbérlet  árusítás,  valamint  az  INFORRÁS  - Hallgatói  Információs,  Tanácsadó  és  Karrier  
Központ  - működtetése.   
Cím  : 3515 Miskolc-Egyetemváros,  DIÁKIRODA,  A/1  magasföldszint  4. 
tel. : 46-565-111/11-34,11-04 fax: 46/364-878 
e-mail : mesz@mehok.uni-miskolc.hu 

A  Miskolci  Egyetem  Diáksportköre 
Tevékenysége: A  Diáksportkör  célja,  hogy  egész  évben  kellemes  elfoglaltságot,  felhőtlen  
szórakozást  nyújtani  az  egyetem  hallgatói  és  dolgozói  számára.  Vidám  versenyzési  lehető-
séget   teremteni   az   egyes   karok,   csapatok   és   egyének  között.  Új,   eddig  még  nem   ismert  
sportágakat  bemutatni  és  népszerűsíteni,  valamint  támogatni  az  egyetemi  amatőr  sportot. 
Cím  : 3515 Miskolc-Egyetemváros,  DIÁKIRODA,  A/1  magasföldszint  7. 
Tel. : 46-565-111/24-13 vagy 11-96 fax: 46/364-878 
E-mail : szarvasuzok@uni-miskolc.hu 

 
FONTOSABB  SPORTESEMÉNYEK 
 
A  Gólyatábor  sportnapja eltörpül  a  DSK   többi   rendezvénye  mellett,  de  annál   jelentősebb.  
Nagyon  jó  lehetőség  a  gólyáknak,  hogy  még  több  ismerőst  szerezzenek,  emellett  megmozgat-
ja  a  folyamatos  bulizásban  elfáradt  tagokat.   
 
Az Egyetemi  Vándorkupa  keretein  belül  a  hallgatóknak  lehetőségük  van  versenyezni,  illetve  
kikapcsolódni  a  hagyományos  sportágak  (labdarúgás,  kosárlabda,  asztalitenisz)  mellett  a  ke-
vesebb  embert  megmozgató,  de  érdeklődés  esetén  megrendezésre  kerülő  más  sportolási   for-
mák  (darts,  sakk,  lépcsőfutás  stb.)  bajnokságain  is.   
 
Az   immár   hagyományosan   megrendezésre   kerülő   Egyetemi   Sportnap   a   legjobb   alkalom   a  
vizsgaidőszak  előtti  utolsó  nagy  feltöltődésre.  Nem  könnyű  felsorolni  azokat  a  versenyzési  és  
szórakozási  lehetőségeket,  melyeket  a  Sportnap  nyújt  egyetemünk  hallgatói,  dolgozói  és  csa-
ládtagjaik  számára.   
 
Minden  évben  közel  1500  diák  várja  azt  az  áprilisi  hétvégét,  amikor  sokadmagával  felkereke-
dik,   hogy   részt   vegyen   az   év   legjelentősebb   és   legvidámabb   diáksport   rendezvényén. 
A DSK minden   év   áprilisában   megrendezi   a   Szarvasűzők elnevezésű   országos   egyetemi-
főiskolás  váltófutóversenyt,  mely  a  Bükk-fennsíkon  halad  keresztül.  A  75  km-es  táv  12  rész-
ből   áll,   melyek   különböző   hosszúságúak   és   nehézségűek.   Van   köztük   olyan   is,   amelyeket  
csak  jól  felkészült  futó  tud  teljesíteni.  A  jól  felkészült  kifejezés  persze  elég  tágan  értelmezhe-
tő.  Vannak  olyan   csapatok,  melyek  profi   futókból   állnak,   de   azért   a   többséget   az   amatőrök  
alkotják,  akik  tényleg  csak  a  móka,  a  futás,  az  együttlét  öröméért  indulnak.  

mailto:mesz@mehok.uni-miskolc.hu
mailto:szarvasuzok@uni-miskolc.hu
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7.  A  Tudományos  Diákköri  munka 

A  szakmai  tudományos  utánpótlás  nevelés,  a  hallgatóknak  a  Tudományos  Diákköri  munkába  
való   bevonásával   kezdődik.   A  Miskolci   Egyetem  Műszaki   Anyagtudományi   Karán   hosszú  
évek  óta  magas  színvonalú  tudományos  diákköri  munka  folyik.  Ezt  bizonyítja  többek  között  
az  is,  hogy  a  kiemelkedő  tanulmányi  eredményekért  és  TDK  munkákért  kapható  Pro  Scientia  
díjazottak   között   kiemelkedően   nagy   számban   fordulnak   elő   karunk   hallgatói.   A   Műszaki  
Tudományi  Szekcióban  eddig  kiosztott  46  díjból  9-et  karunk  hallgatói  nyertek  el.  Figyelembe  
véve  a  kar  hallgatói   létszámát  a  Pro  Scientia  díjak  fajlagos  száma  több  tízszerese  az  átlagos  
hazai   felsőoktatási   intézmények  hasonló  adatának.  Az  egy  hallgatóra   jutó   tudományos  diák-
köri  dolgozatok  számának  tekintetében  is  kiemelkedő  eredményekkel  büszkélkedhetünk.  Ezt  
az  eredményt  elsősorban  annak  köszönhetjük,  hogy  oktatóink  a  hallgatókkal  személyes  szak-
mai kapcsolatot tudnak teremteni. 
 

A  Kar  Pro  Scientia  Aranyérmes  hallgatói  és  Mestertanár  oktatói   
Év Pro  Scientia  Érmes   

hallgatók Oktatók Oktatói  kitüntetések 

1989 Fücsök  Kinga   
1991 Palotás  Árpád  Bence Dr.  Voith  Márton Témavezető  mester 
1991 Voith  (Kozák)  Katalin Dr.  Dernei  László Témavezető  mester 
1993 Beck  (Laczkó)  Tünde Dr.  Jónás  Pál Témavezető  mester 
1997 Babcsán  Norbert Dr.  Roósz  András Témavezető  mester 

  Dr.  Bárczy  Pál Iskolateremtő  mestertanár 
1999 Sahba Yaghmaee Maziar Dr.  Roósz  Andrásné  dr Mestertanár  Aranyérem 
2003  Dr.  Dúl  Jenő Mestertanár  Aranyérem 
2005 Mende  Tamás   
2009 Juhász  Borbála   
2009 Tóth  Pál Dr.  Szemmelveisz  Tamásné Mestertanár  Aranyérem 
2011  Dr.  Roósz  András XXX.  OTDK  Emlékérem 
2011  Dr.  Palotás  Árpád  Bence XXX.  OTDK  Emlékérem 
2013 Cseh  Dávid Dr.  Mertinger  Valéria Mestertanár  Aranyérem 

 
A  kar  és  a  Tudományos  Diákköri  Szervezet  vezetőjének  mindenkor  meggyőződése  volt,  hogy  
a  tudományos  utánpótlás  a  tudományos  diákköri  munkával  kezdődik.  A  karon  Ph.D.  fokozatot  
szerzettek  mindegyike  tudományos  tevékenységét  diákköri  munkával  indította. 
Karunkon a TDK konferencia az  őszi  félévben  kerül  megrendezésre.  A  TDK  dolgozatok  le-
adási   határideje   november   közepe,   erre   az   időpontra   a  Műszaki   Anyagtudományi   Karon   a  
hallgatók  általában  25-35  dolgozatot  készítenek.  A  dolgozatok  témái  a  Kar  minden  tanszékét  
érintik,   ami   azt   jelenti,   hogy   készülnek   dolgozatok   vegyipari,   szerves   és   szervetlen   kémiai  
témákban;;  polimerek,   fémek  és  kerámiák  anyagvizsgálataival  és  anyagtechnológiájával  kap-
csolatban;;  energetikai  és  környezetvédelmi  problémák  megoldásáról. 
 
Karunk 2013 november 21-én  rendezte  meg  a  legutóbbi  TDK  konferenciát. 
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A  bejelentett  dolgozatok  száma:    45 db 
A  karunkra  beadott  dolgozatok  száma:   42 db 
A  konferencián  elhangzott  előadások  száma:  40 db 
 
A  dolgozatok  helyezések  szerinti  megoszlása: 
 

I.    díjas  6   dolgozat   
  II. díjas  7   dolgozat   
  III.  díjas  7   dolgozat   
Előadói  díjban  összesen  7  hallgató  részesült. 
 

MAK  TDK  DÍJAZOTTAK,  ÉS  KONZULENSEK,  2013 
 
 

I.  DÍJASOK 
 

 Szerzők       Konzulensek 
 
Báthory  Csongor,  MSc    Dr.  Palotás  Árpád  Bence,  egyetemi  tanár 

Dr. Szemmelveisz  Tamásné,  egy.  docens 
Filep  Ádám,  MSc     Dr.  Benke  Márton,  tud.  segédmunkatárs   
Lipusz  Dóra,  MSc     Dr.  Gömze  A.  László,  egyetemi  tanár 
Kulcsár  Tibor,  MSc   Dr.  Kékesi  Tamás,  egyetemi  tanár 
Somlyai  Sipos  László,  BSc    Dr.  Baumli  Péter,  adjunktus 
       Dr.  Kaptay  György,  egyetemi  tanár 
Tatárka  Eszter,  BSc     Dr.  Mende  Tamás,  adjunktus 
 
 

II.  DÍJASOK 
 

 Szerzők       Konzulensek 
 

Bratu  Zoltán,  BSc     Dr.  Szemmelveisz  Tamásné,  egy.  docens 
Csordás  Bernadett,  BSc    Woperáné  Dr.  Serédi  Ágnes  egy.  docens 
       Dr.  Szemmelveisz  Tamásné,  egy.  docens 
Hamzók  Tivadar,  BSc    Dudásné  Perdi  Szilvia,  labor.  vezető   
       Dr.  Szabó  Tamás József, egyetemi docens 
Harangi  Zoltán,  BSc     Dr.  Kékesi  Tamás,  egyetemi  tanár 
Juhász  Koppány  Levente, MSc    Dr.  Baumli  Péter,  egyetemi adjunktus 
       Juhászné   Szalai   Adrienn,   tud.   s.   munka-
társ 

Dr.  Kaptay  György,  egyetemi  tanár 
Lanszki  Péter,  BSc     Dr.  Nagy  Erzsébet,  tud.  munkatárs 
       Gyenes  Anett,  tud.  segédmunkatárs 
Vollopich Eszter, BSc    Dr.  Mizsér-Tomolya Kinga, tud. munkat. 
       Dr.  Czél  Györgyné,  tud.  főmunkatárs 
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III.  DÍJASOK 
 
 

 Szerzők       Konzulensek 
 
 

Györki  Tamás,  BSc     Dr.  Szemmelveisz  Tamásné,  egy.  docens 
Kovács  Ádám,  BSc 
Hlavács  Adrienn,  MSc    Dr.  Barkóczy Péter,  egyetemi  docens 
       Dr. Benke Márton,  tudományos  s.  munkat. 
Kazinczi  Tímea,  BSc     Dr.  Benke  Márton,  tudományos  s.  munkat. 
Angel  Dávid  Ádám,  BSc     
Korózs  József,  BSc      Dr.  Baumli  Péter,  egyetemi  adjunktus 
       Szabó  József,  doktorjelölt 

Dr.  Kaptay  György,  egyetemi  tanár 
Mádi  Laura Johanna, BSc    Dr.  Tóth  Levente,  egyetemi  docens   
Márkuly  Andrea,  MSc    Dr.  Szemmelveisz  Tamásné,  egy.  docens 
Szabó  Máté,  BSc     Dr.  Török  Tamás,  egyetemi  tanár 
       Lassú  Gábor,  PhD  hallgató 
 
 

 
ELŐADÓI  DÍJASOK 

 
 Előadó       Szekció 

 
Korózs  József,  BSc     ANYAGTUDOMÁNY    I.    SZEKCIÓ 
Tatárka  Eszter,  BSc     ANYAGTUDOMÁNY    II.    SZEKCIÓ   
Hamzók  Tivadar,  BSc    ANYAGTUDOMÁNY    III.    SZEKCIÓ   
Vollopich Eszter, BSc      ANYAGTECHNOLÓGIA  I.    SZEKCIÓ 
Kulcsár  Tibor,  MSc  ANYAGTECHNOLÓGIA  II.    SZEKCIÓ 
Báthory  Csongor,  MSc  ENERGETIKA   ÉS   KÖRNYEZETVÉ-

DELEM  SZEKCIÓ 
Györki  Tamás,  BSc     ENERGETIKA  ÉS 
Kovács  Ádám,  BSc      KÖRNYEZETVÉDELEM  SZEKCIÓ 
 

 
KÍVÁLÓ  KONZULENSEK 

 
Dr.  Kékesi  Tamás,  egyetemi  tanár 

Dr.  Benke  Márton,  tudományos  segédmunkatárs 
Dr. Kocserha István,  egyetemi  docens 

 
 

XXXI.  OTDK  MŰSZAKI  SZEKCIÓJÁBAN  ELÉRT  EREDMÉNYEINK 
Kecskemét,  2013. 

 
A  karunkról  bejelentett  dolgozatok  száma:   32 db 
A  konferencián  elhangzott  előadások  száma: 32 db 
A  dolgozatok  helyezések  szerinti  megoszlása: 
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I.  díjas    2 dolgozat 
II.  díjas   3 dolgozat 
III.  díjas   3 dolgozat 
Innovációs  Különdíj  1 dolgozat 
 

I.  díjas 
 
Gyenes Anett   Konzulens:  Dr.  Dúl  Jenő,  Dr.  Gácsi  Zoltán,   
Nagy Csaba   Konzulens:  Dr.  Roósz  András,  Prof.  Yves  Fautrelle  
 

II.  díjas 
 
Báthory  Csongor  Konzulens:  Dr.  Szemmelveisz  Tamásné 
Cseh  Dávid   Konzulens:  Dr.  Mertinger  Valéria 
Kulcsár  Tibor   Konzulens:  Dr.  Kékesi  Tamás 
 

III.  díjas 
 
Végh  Ádám   Konzulens:  Dr.  Kaptay  György 
Filep  Ádám   Konzulens:  Dr.  Mertinger  Valéria 
Németh  Dániel  Konzulens: Dr. Baumli  Péter 
 

Különdíjas 
 
Kulcsár  Tibor   Konzulens:  Dr.  Kékesi  Tamás 
 
Pro  Scientia  Aranyérem:   Cseh  Dávid 
Mestertanár  Aranyérem:   Dr.  Mertinger  Valéria 
 
 
TUDOMÁNYOS  DIÁKKÖRI  TANÁCS 

Elnök: Dr.  Szemmelveisz  Tamásné egyetemi docens 
Titkár: Dr.  Erdélyi  János adjunktus 
Tagok: Hutkainé  Göndör  Zsuzsanna mérnöktanár 

 Dr.  Kovács  Helga adjunktus 

 Dr. Veres Zsolt egyetemi docens 

 Dr.  Kollár  Mariann adjunktus 

 Budavári  Imre doktorandusz  hallgató 

 Cseh  Dávid doktorandusz  hallgató 
 Csordás  Bernadett BSc hallgató 
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8. Hallgatói  követelményrendszer 

A  Miskolci  Egyetem  Hallgatói  Követelményrendszere  letölthető  az  alábbi  helyről: 
http://uni-miskolc.hu/ Dokumentumok  mappa/  Szabályzatok 
Közvetlen  link:  http://www.uni-miskolc.hu/system/file.php?file_id=2056 

HKR   Tanulmányi   és   vizsgaszabályzat   Műszaki   Anyagtudományi   Karra  
vonatkozó  melléklete 

 
A HKR  Műszaki  Anyagtudományi  Karra  vonatkozó  mellékletének  aktuális  változata  2014.  ok-
tóber  1-től  letölthető  lesz  a  kari  honlapról:  www.mak.uni-miskolc.hu 
 
  

http://uni-miskolc.hu/
http://www.mak.uni-miskolc.hu/
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9. Az egyetem térképe 
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10.  Egyetemi  előadótermek,  tantermek 
 

A Miskolci Egyetem előadótermei 
  

Eladó Épület,  emelet Ajtószám Ülőhely Berendezés Elosztása* 
I A2 fsz.  504 p,s,f GEK 
II A2 mfsz.  366 p,s,f MFK 
III A4 fsz.  384 p,s,f AJK 
IV A1 mfsz. 1 90 p,s AKK 
V A1 mfsz. 3-4 120 p,s GTK 
VI A1 I. em. 101 35 p,s MFK 
VII A1 I. em. 102-103 30 p,s MFK 
VIII A1 I. em. 115-116 40 p,s MFK 
IX A1 I. em. 117-118 120 p,s GEK 
X A1 II. em. 218-219 120 p,s GEK 
XI A3 I. em. 117 198 p,s GTK 
XII A3 III. em. 313 120 p,s GEK 
XIII A3 III. em. 317 100 p,s MFK 
XV C1 I. em. 101 60 p,s AKK 
XVI C1 II. em. 202 56 p,s AKK 
XVII C1 III. em. 301 44 p,s AKK 
XVIII A6  földszint 27 144 p,s BTK 
XIX A6  földszint 29 144 p,s AJK 
XX A6  földszint 30 144 p,s AJK 
XXI A6  földszint 32 144 p,s GTK 
XXII E5  földszint  150 p,s Karközi 
XXIII E5  földszint  54 p,s BTK 
XXIV E1  földszint  96 P BTK 
XXV E1  földszint  78 P BTK 
XXVI Inform.I.em. 100 70 P GEK 
XXVII A4 IV. em. 405/A 100 P GTK 
XXVIII B2  földszint 10/a 160 P BTK 
XXIX A1 I. em. 119 70 P GEK 
XXX A1 III. em. 305-6 100 P GEK 
XXXI E6  földszint  140 P Karközi 
XXXII A1 mfsz.  300 P,s,f AJK 
XXXIII A1 mfsz.  300 P,s,f GTK 
XXXIV C2 fsz.  152 p,s BTK 
XXXV C2 fsz.  152 p,s BTK 
XXXVI C2 emelet  100 p,s MFK 
XXXVII A3-A4  között  400 p,s Karközi 

p=pad,  s=sötétíthető,  f=filmvetítő;;  *:  megállapodás  szerinti  felosztás  A  III.  és  a  XXX.  előadókban  filctoll  is  használható  ! 
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A Miskolci Egyetem tantermei 
  

Terem Épület,  emelet Ajtószám Ülőhely Elosztás (Régi  szám) 
A1/ 10 A1 magasfsz. 10 56 GTK (003) 
A1/ 11 A1 magasfsz. 11 32 GEK (004) 
A1/ 12 A1 magasfsz. 12 32 GEK (006) 
A1/ 13 A1 magasfsz. 13 32 GEK (007) 
A1/ 14 A1 magasfsz. 14 32 GEK (008) 
A1/ 15 A1 magasfsz. 15 32 GEK (009) 
A1/ 16 A1 magasfsz. 16 32 GEK (010) 
A1/ 17 A1 magasfsz. 17 32 GEK (011) 
A1/ 18 A1 magasfsz. 18 54 GEK (012) 
A1/ 19 A1 magasfsz. 19 54 GEK (013) 
A1/105 A1 I. em. 105 36 GEK (014) 
A1/107 A1 I. em. 107 18 GEK (015) 
A1/109 A1 I. em. 109 18 GEK (016) 
A1/111 A1 I. em. 111 32 AKK (017) 
A1/112 A1 I. em. 112 32 AKK (018) 
A1/113 A1 I. em. 113 32 AKK (019) 
A1/114 A1 I. em. 114 32 AKK (020) 
A1/201 A1 II. em. 201 22 SZK (023) 
A1/202 A1 II. em. 202-203 22 SZK (024) 
A1/204 A1 II. em. 204-205 22 SZK (025) 
A1/207 A1 II. em. 207-208 22 SZK (026) 
A1/209 A1 II. em. 209-210 22 SZK (027) 
A1/211 A1 II. em. 211-212 22 SZK (028) 
A1/214 A1 II. em. 214-215 22 SZK ( - ) 
A1/216 A1 II. em. 216-217 22 SZK ( - ) 
A1/220 A1 II. em. 220 54 AJK (042) 
A1/225 A1 II. em. 225 30 MFK (041) 
A1/226 A1 II. em. 226 20 AJK (038) 
A1/227 A1 II. em. 227 50 MFK (035) 
A1/228 A1 II. em. 228 22 MFK (030) 
A1/307 A1 III. em. 307 32 AJK (046) 
A1/308 A1 III. em. 308 32 AJK (047) 
A1/309 A1 III. em. 309 32 AJK (048) 
A1/310 A1 III. em. 310 32 GTK (050) 
A1/311 A1 III. em. 311 32 GTK (051) 
A1/312 A1 III. em. 312 32 GTK (052) 
A1/313 A1 III. em. 313 32 GTK (053) 
A1/314 A1 III. em. 314 32 GTK (055) 
A1/315 A1 III. em.. 315 32 MFK (056) 
A1/316 A1 III. em.. 316 32 MFK (057) 
A1/317 A1 III. em. 317 32 GEK (058) 
A1/318 A1 III. em. 318 40 GEK (059) 
A1/319 A1 III. em. 319 32 GEK (060) 
A1/320 A1 III. em. 320 54 GEK (061) 
A1/324 A1 III. em. 324 22 GTK (054) 
A1/326 A1 III. em. 326 22 GTK (049) 
A3/222 A3 II. em. 222 32 GEK (043) 
A3/312 A3 III. em. 312 32 GTK (062) 



Tanulmányi  tájékoztató  

68 

A3/314 A3 III. em. 314 32 MFK (063) 
A3/314a A3 III. em. 314/a 32 MFK (064) 
A3/315 A3 III. em. 315 32 MFK (065) 
A4/a18 A4 alagsor 18 32 MFK (066) 
A6/ 28 A6  földsz.  K 28 20 BTK (085) 
A6/117 A6 I. em. K. 117 24 AJK (090) 
A6/131 A6 I. em. K. 131 24 AJK (091) 
A6/203 A6 II. em. 203 24 AJK (088) 
A6/204 A6 II. em. 204 25 AJK (089) 
A6/216 A6 II. em.K. 216 24 AJK (092) 
A6/220 A6 II. em.K. 220 24 AJK (093) 
B2/ag1 B2 alagsor 1 32 BTK (113) 
B2/ag2 B2 alagsor 2 30 BTK (114) 
B2/ 10b B2  földszint 10/b 24 BTK (102) 
B2/115 B2 I. em. K. 115 50 BTK (103) 
B2/115a B2 I. em. K. 115/a 40 BTK (104) 
B2/217 B2 II. em. 217 50 BTK (105) 
B2/217a B2 II. em.K. 217/a 40 BTK (106) 
B2/317 B2 III.em.K. 317 50 BTK (107) 
B2/317a B2 III.em.K. 317/a 40 BTK (108) 
B2/417 B2 IV. em.K. 417 80 BTK (109) 
B5/I. B5 Fszt. I. 58 BTK  
B5/II. B5 Fszt. II. 28 BTK  
B5/III. B5 Fszt. III. 32 BTK  
C1/  1 C1  földszint 1 60 GEK (071) 

C1/103A C1 I. em. 103/A 20 BTK (080) 
C1/105A C/I. I.em. 105/A 18 AKK (120) 
C1/203 C/I. II.em. 203 54 GEK (119) 
C1/204 C1 II. em. 204 60 BTK (073) 
C1/204a C1 II. em. 204/a 20 BTK (074) 
C1/204b C1 II. em. 204/b 20 BTK (075) 
C1/205 C1 II. em. 205 20 BTK (076) 

C1/205A C1 II. em. 205/a 20 BTK (081) 
C1/205b C1 II. em. 205/b 20 BTK (098) 
C1/207 C1 II. em. 207 30 BTK (084) 
C1/306 C1 III. em. 306 30 BTK (078) 
C1/307 C1 III. em. 307 20 BTK (082) 
C1/308 C1 III. em. 308 60 BTK (083) 
C1/309 C1 III. em. 309 30 BTK (099) 
C2/101 C2 I.em. 101 70 BTK (086) 
E1/ 28 E1 földszint elötér 28 BTK (097) 
E3/104 E3  Kollégium 104 32 BTK (095) 
E3/106 E3  Kollégium 106 32 BTK (096) 
E6/103 E6  Kollégium 103 32 GTK (094) 
In/102 Informatika 102 30 GEK L102 
In/104 Informatika 104 30 GEK L104 
In/105 Informatika 105 30 GEK L105 

 
Az A1  III.  emeleti  termeiben  filctoll  is  használható;;  az  SZK  termeiben  kizárólag  az! 
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11. Első  évfolyamosok  tanulmányi  névsora 

Anyagmérnök  BSc  szak nappali  évfolyamok 

 
MA  101  Tanulókör  MA  102  Tanulókör 

      
1.  Asztalos  Flóra  1.  Balla Attila 
2.  Diriczi Sándor  2.  Bubonyi  Tamás 
3.  Ducsai  Dóra  Sára  3.  Burkus Krisztina 
4.  Hegedüs  Balázs  4.  Horváth  Balázs 
5.  Kárpáti  Viktor  5.  Juhász  Dániel 
6.  Kiss Adrienn  6.  Kazup  Ágota 
7.  Mérten  Attila  7.  Kiss  Ádám 
8.  Mogyorós  Gábor  8.  Molnár  Zsanett 
9.  Molnár  Marcell  Ferenc  9.  Pece Veronika 
10.  Pail Brigitta  10.  Prebendárcsik  Zoltán 
11.  Parragh  Dávid  Máté  11.  Prekob  Ádám 
12.  Sepsi Klaudia  12.  Sepsi  Máté 
13.  Suhaj  Ádám  13.  Sikora  Emőke 
14.  Szoboczki  Ákos  14.  Sipkás  Márk 
15.  Takács  Bence  15.  Szankai Csaba 

   16.  Szecskó  Ádám 
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Anyagmérnök  MSc  szak nappali  évfolyam 
MA  103  Tanulókör 
     1.szemeszter 

Polimermérnöki szakirány 
1.  Böszörményi  Szebasztián 
2.  Govorkovics Vivien 
3.  Plajos  József  Ákos 
4.  Román  Krisztina 
5.  Szőlősi  Ákos 
6.  Zattler  Máté 

Energetika  szakirány 
1.  Györki  Tamás 

Vegyipari technológiai szakirány 
1.  Nagy  Ádám  Kristóf 
2.  Szabó  István 
3.  Vályi  Melinda 

 
MA 105 Tanulókör 

2.szemeszter 
Polimermérnöki szakirány 
1.  Pálinkás  Attila 
Vegyipari  technológiai szakirány 
1.  Losonczki  Tamás 
2.  Pásztor  Péter 
Szilikátmérnöki szakirány 
1.  Babus Lilla 
2.  Nádasdi  Krisztián 
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Kohómérnök  MSc  szak nappali  évfolyam 
 

MA 104 Tanulókör 
1.szemeszter 

Energetikai  szakirány 
1.  Fróna  László 
Öntészeti szakirány 
1.  Hudák  Henrietta 
Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási szakirány 
1.  Kovács  Erika 
2.  Sápi  Tamás 

 
MA 106 Tanulókör 

2.szemeszter 
Kémiai  fémtechnológiai   szakirány 

1.  Harangi  Zoltán 
2.  Pálkovács  József 
3.  Tóth  Gergely  Bálint 
4.  Tóth  Tibor  Benjamin 
Hőkezelési  és  Képlékenyalakítási szakirány 
1.  Molnár  István 
2.  Nagymarczi Eszter 
3.  Pozbai  Dávid 
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Anyagmérnök  BSc  levelező  évfolyam 
 

1.  Amriskó  Barbara 
2.  Farkas  Péter 
3.  Herczeg  László 
4.  Lovász  Tamás 
5.  Nagy  Gábor 
6.  Szilágyi  Tamás 
7.  Szűcs  Károly 
8.  Vaskó  Gergely 
9.  Vaskó  István 

 

Anyagmérnök  MSc  szak levelező  évfolyam 

1.szemeszter 
 Szilikátmérnöki  Szakirány szakirány 

1.  Dobos Katalin 
 Polimermérnöki  szakirány 
1.  Herbáth  Beáta 
2.  Kollárik  Péter 
3.  Mezei  Ádám 
 Energetika  szakirány 
1.  Kóródi  Zoltán 
2.  Velkey-Guth  Mátyás  Imre 
 Vegyipari  technológiai szakirány 
1.  Markó  Árpád 
2.  Markó  Boglárka 
3.  Pál  Richárd 
4.  Szamák  Tünde 

  

 Szabó  Máté 
 

2.szemeszter 
 Polimermérnöki  szakirány 
1.  Csecskedy  Gábor 
2.  Fügedi  Zoltán 
3.  Graj  Márton 
4.  Hamzók  Tivadar 
5.  Iván  Kornél 
6.  Szűcs  Zoltán 
 Vegyipari  technológiai szakirány 
1.  Berentés  Lajos 
2.  Kriston  Péter 
3.  Leithi Erika 
4.  Széles  Zsolt 
 Energetikai szakirány 
1.  Kelemenné  Simándi  Anita 
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Kohómérnök  MSc  szak levelező  évfolyam 

1.szemeszter 
 Hőkezelési  és  képlékenyalakítási   szakirány 

1.  Béres  Gábor  József 
2.  Kis  Dávid  István 
3.  Nádra  Angéla 
 Öntészeti  zakirány 
1.  Marcalek  Péter 
2.  Sipka  Tamás 
 Kémiai  fémtechnológiai   szakirány 
1.  Máthé  Enikő  Mária 
2.  Stomp  Dávid 
  

 
2.szemeszter 

 Hőkezelési  és  képlékenyalakítási szakirány 
1.  Majer  Judit  Éva 
 Kémiai  fémtechnológiai   szakirány 
1.  Szabó  Dávid 
 Öntészeti szakirány 
1.  Tóth  Attila 
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Doktorandusz Hallgatók 
Nappali tagozat 

1. szemeszter 
S.sz. Név Tanszék Tudományos  vezető Keret 

1.  Hlavács  Adrienn Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Mertinger  Valéria OM 

2.  Kulcsár  Tibor Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Kékesi  Tamás OM 
3.  Urbán  Péter Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Török  Tamás OM 

4.  Zsemberi Andor Energia- és  Minőségügyi  Intézet Dr.  Palotás  Árpád  
Bence OM 

5.  Filep  Ádám Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet 

Dr.  Mertinger  Valéria 
Dr.  Buza  Gábor OM 

 
3. szemeszter 
S.sz. Név Tanszék Tudományos  vezető Keret 

1.  Bortnyik  Kornél Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Barkóczy  Péter OM 

2.  Cseh  Dávid Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Mertinger  Valéria OM 

3.  Dezső  András Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Kaptay  György OM 

4.  Godzsák  Melinda Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr. Veres Zsolt OM 

5.  Márton  Gábor Energia- és  Minőségügyi  Intézet Dr.  Szűcs  István, 
Dr.  Póliska  Csaba OM 

6.  Nagy Csaba Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet 

Dr.  Roósz  András 
Prof. Yves Fautrelle OM 

7.  Nagy Orsolya Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Kaptay  György OM 

 
5. szemeszter 
S.sz. Név Tanszék Tudományos  vezető Keret 
1.  Bánhegyi  András Kerámia- és  Polimermérnöki  Intézet Dr.  Marossy  Kálmán OM 

2.  Budavári  Imre Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Dúl  Jenő 
Dr.  Molnár  Dániel OM 

3.  Csanálosi  Ádámné Energia- és  Minőségügyi  Intézet Dr. Szemmelveisz 
Tamásné OM 

4.  Gyenes Anett Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Gácsi  Zoltán OM 

5.  Kókai  Péter Energia- és  Minőségügyi  Intézet 
Dr.  Szűcs  István 

Dr. Szemmelveisz 
Tamásné 

OM 

6.  Koós  Tamás  László Energia- és  Minőségügyi  Intézet 
Dr.  Szűcs  István 

Dr. Szemmelveisz 
Tamásné 

OM 

7.  Kőrösy  Gergely Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Roósz  András OM 

8.  Lassú  Gábor Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Török  Tamás OM 

9.  Radányi  László  Ádám 
Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   

Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Gácsi  Zoltán OM 

10.  Tóth  Judit Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Diószegi  Attila 
Dr.  Tóth  Levente OM 

11.  Vargáné   
Molnár  Alíz 

Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet 

Dr.  Gácsi  Zoltán 
Dr.  Barkóczy  Péter OM 
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Levelező  tagozat 

 
S.sz. Név Tanszék Tudományos  vezető Felvéve 

1.  Majtényi  József Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet 

Dr.  Mertinger  Valéria 
Dr.  Benke  Márton 2014 

2.  Walczer Csaba Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Dúl  Jenő 2014 

3.  Béres Attila Energia- és  Minőségügyi  Intézet Dr.  Palotás  Árpád  
Bence 2014 

4.  Koleszár  Péter Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Kékesi  Tamás 2014 

5.  Dugár  Zsolt 
Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet,  

Kerámia- és  Polimermérnöki  Intézet 

Dr. Barkóczy  Péter, 
Dr.  Belina  Károly 2013. 

6.  Sándor  Balázs Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Dúl  Jenő 
Dr.  Molnár  Dániel 2013. 

7.  Tóth  Gergely Kerámia- és  Polimermérnöki  Intézet Dr.  Szabó  Tamás  
Dr.  Marossy  Kálmán 2013. 

8.  Wiltner Lilla Energia- és  Minőségügyi  Intézet 
Dr. Szemmelveisz 

Tamásné 
Dr.  Wopera  Lászlóné 

2013. 

9.  Egész  Ádám Kerámia- és  Polimermérnöki  Intézet Dr.  Gömze  A.  László 2012. 
10.  Horváth  Tibor Kerámia- és  Polimermérnöki  Intézet Dr.  Marossy  Kálmán 2012. 

11.  Fajger  János Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Török  Tamás 
Dr.  Gácsi  Zoltán 2012. 

12.  Móriczné   
Vincze Zsuzsanna Energia- és  Minőségügyi  Intézet 

Dr. Szemmelveisz 
Tamásné 

Dr.  Wopera  Lászlóné 
2012. 

13.  Parti  József Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr. Mertinger Valéria 2012. 

14.  Számel  György Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet 

Dr.  Babcsán  Norbert 
Dr.  Kaptay  György 2012. 

15.  Juhászné   
Szalai Adrienn Egészségügyi  Kar Dr. Fodor Bertalan 

Dr.  Kaptay  György 2011. 

16.  Kun Erika Energia- és  Minőségügyi  Intézet 
Dr.  Szűcs  István 

Dr. Szemmelveisz 
Tamásné 

2011. 

17.  Rugóczky  Péter Kémiai  Intézet Dr.  Lakatos  János 2011. 

18.  Sóki  Péter Fémtani,  Képlékenyalakítási  és   
Nanotechnológiai  Intézet Dr.  Babcsán  Norbert 2011. 

19.  Zsömbör  István Energia- és  Minőségügyi  Intézet Dr.  Szűcs  István 
Dr.  Wopera  Lászlóné 2010. 

20.  Szalai Attila Metallurgiai  és  Öntészeti  Intézet Dr.  Dúl  Jenő 2010. 
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