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k ö s z ö n t ő

A világon mindenütt rendkívül gyorsan fejlődő szakterület az
anyagtudomány és a vegyipar. Aki ezt választja hivatásának,
nemcsak az anyagok szerkezetével és tulajdonságaival ismerkedik meg tanulmányai során, hanem az anyagok előállításához, gyártásához, módosításához szükséges környezetbarát
és energiatakarékos anyagtechnológiákkal is. Karunk élen járt
az anyagmérnöki képzés hazai megteremtésében es elterjesztésében, mára a képzés országos központjává vált. A 2019.
szeptemberében indított vegyészmérnök képzést hasonló
elhivatottsággal kezdtük el, célunk nem kisebb, mint egy világszínvonalú képzés meghonosítása Miskolcon.
A mindennapi életben is egyre gyakrabban találkozhatunk
majd azokkal a különleges anyagokkal (pl. „alakemlékező”
ötvözettekkel, nanorészecskéket tartalmazó kerámiákkal,
fémekkel, polimerekkel és ezekből készített kompozitokkal,
mágneses folyadékokkal, stb.), amelyekről legtöbben először
a Miskolci Egyetemen hallanak, miután megkezdik tanulmányaikat a Műszaki Anyagtudományi Karon, anyagmérnöki
alapszakon (BSc). A Magyar vegyipar központja ma Miskolc
és 30 km-es környéke Kazincbarcikától (BorsodChem) Sajóbábonyon át (KISS cégcsoport) Tiszaújvárosig (MOL MPK), ahol
egyre nagyobb az igény jól képzett szakemberekre. Ez is indokolta, hogy elindítottuk a vegyészmérnöki alapképzést. Aki a
műszaki pályát választja hivatásául és tanulmányait komolyan
veszi, biztos megélhetésre és sok örömet adó szakmai kihívásokra számíthat. Végzett mérnökeink több vonzó állásajánlat
közül választhatnak, mérnökökben hiány van. A színvonalas
műszaki szaktudással és kellő ambícióval rendelkező pályakezdőket keresik itthon és külföldön egyaránt.
A tanulmányokhoz egyetemünk csodalatos természeti környezetben egyszerre kínál nyugodt körülményeket, korszerű
képzési lehetőségeket, modern infrastruktúrát es változatos,
vonzó szabadidős programokat. Diákjaink számára is fontos,
hogy a szakmaszeretetet és a közösségi összetartozást erősítő (1735-ig visszavezetett) történelmi hagyományainkat
gondosan ápoljuk. A kar relatíve kis mérete már-már családias hangulat kialakítására ad lehetőséget, az oktató–hallgató
kapcsolat rendkívül közvetlen karunkon. Részben ennek is köszönhető, hogy hallgatóink tudományos diákköri dolgozataikkal országosan kiemelkedő eredményeket érnek el. A Magyar
Tudományos Akadémia elnöke és a felsőoktatást felügyelő
miniszter a legkiválóbb hallgatóinkat Pro Scientia Aranyérem-

mel, legkiemelkedőbb témavezető tanarainkat pedig Mestertanár Aranyéremmel tüntette ki rendszeresen.
Büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemünken végzett anyagmérnököknek jó hírük van, s tekintélyes vállalatok kifejezetten
miskolci mérnököket keresnek! A Műszaki Anyagtudományi
Kar kiemelt figyelmet fordít az iparvállalatok és a hallgatói
igények kiszolgálására. Ezt mutatja az is, hogy 2015-től az elsők között indítottunk ún. duális BSc képzést, 2019-től pedig
már az újonnan induló vegyészmérnök alapszak is elérhető
duális formában. Ezt a képzési formát azoknak az elhivatott
hallgatóknak javasoljuk, akik úgy szeretnének majd friss diplomásként elhelyezkedni, hogy ekkorra már többéves ipari tapasztalattal is rendelkeznek. A Miskolci Egyetem élenjár a duális képzésben országszerte, ezen belül egy alapszakra vetítve
országosan is a legtöbb duális partner-céggel rendelkezünk,
hallgatóink 60 vállalat közül választhatnak duális képzőhelyet
tanulmányaikhoz. A képzésünkhöz csatlakozott cégek nagy
száma a nálunk megszerezhető diploma értékét és rangját
mutatja.
Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható
minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű jövő elé
néző szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, jelentkezz a Műszaki Anyagtudományi Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
dékán, egyetemi tanár
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Képzési formáink

F o r M á I n K

Út a diplomáig
- ö s z t ö n d í j a k , p r o j e k t e k , mot i v á c i ó

A felsőoktatásba jelentkező fiatalok akkor tudják igazán maximalizálni a lehetőségeiket, ha olyan
képzést választanak már alapszinten (BSc) is, amelyben törés és
irányváltás nélkül tudnak továbbtanulni az MSc diplomáig, esetleg a
doktori fokozatig. Karunk minden
szakterületén egyenes út vezet a
legmagasabb szint eléréséig:

ANYAGMÉRNÖKI alapszak (BSc):
Innovatív mérnöki tudás az anyagok és
technológiák magas szintű ismeretével. A
nálunk szerzett tudás könnyen, jól adaptálható az anyagtudomány hagyományos és
újszerű iparágaiban egyaránt. Az oklevéllel
számos olyan unikális tudásra tehetsz szert,
amivel az országban csak a mi hallgatóink
büszkélkedhetnek, ami miatt végzettjeink
rendkívül keresettek a munkaerőpiacon. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint a több, mint
félszáz duális partnervállalat, akik az ország
számos pontjáról csatlakoztak hozzánk,
hogy általunk, velünk közösen biztosítsák
szakember utánpótlásukat. Képzésünk duális és hagyományos formában is indul.
Szakterületeink:
• Anyagvizsgálat, minőségellenőrzés,
• Energia és hulladékhasznosítás,
• Járműipari anyagmérnök,
• Járműipari fémtechnológia,
• Járműipari öntészet,
• Kerámia és szilikáttechnológia,
• Polimertechnológia,
• Vegyipari technológia.
Mind az anyagmérnök BSc, mind a vegyészmérnök BSc képzéseinkről egyenes út vezet a mesterképzéseinkre.
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VEGYÉSZMÉRNÖKI
alapszak (BSc):
A vegyipar széleskörű összefogásának is
köszönhetően, a magas szintű vállalati
igényeknek megfelelve 2019. szeptemberétől Miskolcon, a vegyipar szívében
elindítjuk vegyészmérnöki alapszakunkat. A képzés keretében az országban
először, kísérleti jelleggel bevezeti a kar
a személyre szabott oktatási modellt is:
hallgató-páronként 1-1 fiatal mentoroktatót nevezünk ki a tanulmányok segítése
érdekében. A képzést hagyományos és
duális formában is indítjuk.

ANYAGMÉRNÖKI (MSc):
Specializációk: Szilikátmérnöki,
Polimermérnöki, Vegyipari technológia,
Energetika

KOHÓMÉRNÖKI (MSc):
Specializációk: Öntészeti, Hőkezelési és
Képlékenyalakítási, Kémiai Fémtechnológiai, Energiagazdálkodási.
Kiegészítő specializációk mindkét
MSc képzésben: Anyagvizsgálati és
Nanotechnológiai, Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási, Minőségirányítási,
valamint Archeometallurgiai.

Miben más az egyetemi élet, mint a középiskolai? Nálunk valóban magadért
tanulsz!

A Te kezedben van
a sorsod:
•
•
•

•

 a jól tanulsz, ösztöndíjat kaphatsz
h
ha az átlagtól többet akarsz, tudományos diákköri dolgozatot készíthetsz
ha megállod a helyed a tudományos diákköri tevékenységedben,
oktatóid bevonnak a projektmunkákba, amiért fizetést kaphatsz
ha az oktatóid elégedettek a teljesítményeddel, ajánlanak ipari kapcsolataiknak, és már munkaszerződéssel a zsebedben mehetsz a
záróvizsgádra!

Franciaországba, Hollandiába, NagyBritanniába, Svédországba, Kanadába,
USA-ba), melyek segítségével a diákoknak nem kerül többe a kint tartózkodás, mintha itthon tanulnának, viszont
életre szóló élményekben lesz részük.
A külföldi képzésük alatt sem maradnak
azonban el az itthoni követelményektől, hiszen a fogadó országban a megfelelő tárgyak hallgatásával a szorgalmi
időszak teljesíthető, s elfogadjuk a kint
szerzett eredményeket. Diákjaink közül
többen külföldön szerezték meg diplomájukat, vagy doktori oklevelüket.

Kutatási projektek
Karunk az elmúlt években még tovább
növelte kutatás-fejlesztési potenciálját,
számos pályázaton szerepeltünk sikeresen, így mind vállalati K+F projektek, mind
Európai Uniós pályázati források biztosították a hallgatóink számára a valós gyakorlati tudás megszerzését, és a –nem is
kis mértékű- ösztöndíj-kiegészítést. Bízunk
a hallgatóink nálunk megszerzett tudásában, ezért nyugodt szívvel dobjuk őket
kutatómunkáink során a mélyvízbe – ők
pedig évről évre megállják a helyüket.

Csak rajtad múlik, hogy Te válogatsz
az állásajánlatok közül, vagy benne
vagy a tömegben, amiből válogatnak a
munkáltatók!

Nemzetközi
ösztöndíjak
Karunk messzemenően támogatja a
hallgatóink különböző európai, amerikai részképzésekben való tanulmányait.
Számos diákunk nyert el pályázatokon
Erasmus, Fulbright vagy DAAD
Ösztöndíjakat (pl. Németországba,
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ANYAG M ÉRNÖKI

A L A P SZAK

a n y a G M é r n ÖKI

( B Sc )

Anyagmérnöki
alapszak (bsc)
Vedd kézbe a mobilodat, nézd meg az autókat, lépj egyet a sportcipődben, gondolj a napelemekre, jusson eszedbe egy Forma-1-es autó
1000 °C felett izzó féktárcsája! Mind valamilyen anyag – egyben kreatív megoldás és kiváló minőség. Az anyagmérnökök a minket körülvevő tárgyainkban, high-tech eszközeinkben egyaránt megtalálható
anyagok szerkezetével, tulajdonságaival foglalkoznak, az anyagokat
vizsgálják, minősítik, valamint innovatív technológiákat fejlesztenek,
üzemeltetnek.
Végzett diákjaink sikeres hazai és nemzetközi kis-, közép- és nagyvállalatoknál (pl. járműiparban, vegyiparban) helyezkednek el.

SZAKTERÜLETEINK:
Anyagvizsgálat,
minőség-ellenőrzés:
A kutatás-fejlesztés, valamint a profitorientált gyártás egyik legfontosabb láncszeme a minőség-ellenőrzés, és ennek részeként a modern
anyagvizsgálat, hiszen a kész termékeink tulajdonságait valamilyen
formában minősíteni szükséges.
Karunkon mind a mechanikai anyagvizsgálat, mind a roncsolásmentes,
finomszerkezetvizsgálat
területén
nemzetközi összevetésben is versenyképes anyagvizsgálati laboratóriumokkal és komoly tapasztalatokkal
rendelkezünk.
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Energia- és
hulladékhasznosítás :

Járműipari
anyagmérnök :

Fontossága a klímaváltozás miatt jelentős, az energiafelhasználás racionalizálása kiemelt feladat. Hazánkban a
felhasznált energia felét a háztartások
teszik ki, így pl. az épületenergetika
kulcsszerepet fog a jövőben játszani
az ipar energiahatékonyságának növelésével egyetemben. Fontos tényező
a megújuló energiahordozó szerepének növelése is. A hulladékhasznosítás
részben anyagában történő, részben
pedig energetikai hasznosítást jelenthet. A hulladékhasznosítással kapcsolatban a környezetvédelmi kérdések
és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával is foglalkozunk.

Ezen szakterület tantárgyait a többi
szakterület tárgyai közül válogatva állítottuk össze annak érdekében, hogy
hallgatóink a járművekben megtalálható mindenféle anyagtípussal megismerkedhessenek, valamint azok
gyártástechnológiájáról is áttekintő
képet kaphassanak. Foglalkoznak
diákjaink a járműiparban kiemelten
fontos minőségellenőrzéssel, valamint különféle anyagvizsgálati technológiákkal is.

a l a P SZ a K

( B S C )

Járműipari
fémtechnológia :
A fémipar a magyar gazdaság kiemelten fontos stratégiai ágazata, éves
árbevétele megközelíti az 500 milliárd forintot, foglalkoztatottjaik száma
pedig a 7000 főt. A kiváló minőségű
ötvözetek előállítása és azok képlékenyalakítással történő feldolgozása,
tulajdonságaik hőkezeléssel történő
javítása számos iparágnak szolgáltat
biztos alapokat. Hallgatóink megismerkedhetnek a vas és nemvas alapú
fémek előállításakor, képlékenyalakításakor és hőkezelésekor lejátszódó
folyamatokkal, a gyártástechnológiák
tervezésével és optimalizálásával.

Járműipari öntészet :
A járműipar, és a hozzá kapcsolódó
öntészet a magyar gazdaság kiemelt
húzóágazata, kiváló elhelyezkedési
és kereseti lehetőségekkel! Duális
képzésünkhöz csatlakozott vállalatok
éves árbevétele meghaladja a 200
milliárd forintot, a növekedésük az
előző évhez képest pedig megközelíti a 10%-ot. Hallgatóink megtanulják, hogyan lehet az olvadt fémből
például egy soklóerős motor hengerfejét gyártani, vagy hogyan lehet
nagy méretpontosságú és kiváló
minőségű alkatrészeket tervezni és
készíteni high-tech használati tárgyaink számára.

Kerámia és
szilikáttechnológia :

Ha bármikor körbe nézel, számos
területen észre sem veszed, mennyi
kerámia és szilikát vesz körbe: a csempe, járólap, cserép, tégla, üveg (pohár,
ablak, szemüveg), porcelán díszek,
valamint ne feledkezzünk meg a számítástechnikában, elektronikában alkalmazott műszaki kerámiákról sem.
Hallgatóink a kerámia- és szilikátipar
innovatív vállalatainál azonnal el tudnak helyezkedni.

Polimertechnológia:
Célunk az ipar számára olyan környezettudatos gondolkodással rendelkező szakemberek biztosítása, akik rendelkeznek a minőségi műanyag és
gumi gyártáshoz szükséges polimerkémia és polimer-fizika alapjaival, a
polimerek fajtáival, viselkedésével és

alkalmazhatóságával. Sikeres vállalati
partnereinknek köszönhetően értékes gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a polimerek előállításában,
vizsgálatában és újrahasznosításában, feldolgozásában.

Vegyipari technológia :
Végzett hallgatóink képesek a legmodernebb vegyipari technológiákat
megtervezni, tovább fejleszteni és
biztonságosan üzemeltetni. Hallgatóink a kémiában különösen jártasak,
így a vegyipari cégek tárt karokkal
várják Őket: műanyagokat, gyógyszereket, élelmiszereket, speciális vagy
általános felhasználású vegyi anyagokat, cellulóz-papírt, petrolkémiai
anyagokat gyártó vállalatoknál helyezkedhetnek el.
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A L A P SZAK

( B Sc )

Vegyészmérnöki
alapszak (BSc)
Karunkon 2019 szeptemberétől vegyészmérnök alapszakot indítunk. Az új képzés indítását Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a vegyipar fellegvárában a sikeres vegyipari vállalatok – a Wanhua-BorsodChem, a MOL Petrolkémia Zrt., illetve a Kiss Cégcsoport – példaértékű összefogása tette lehetővé, hiszen a cégek
számára egyértelmű, hogy a versenyképesség folyamatos fejlesztéséhez biztosítani kell a megfelelő szakember-utánpótlást.
A vegyészmérnökök létfontosságú szerepet játszanak minden iparágban, a mai
világban semmi sem lehetséges vegyi anyagok nélkül: például az autóiparban
a színezés, a rozsdásodás elleni védelem; a szintetikus élelmiszerek gyártása; a
kőolajszármazékok további vegyipari feldolgozása; az üvegházhatás elleni küzdelem mind-mind tevékenységi körükhöz tartozik. A vegyészmérnök képzést
duális és hagyományos formában is indítjuk.

A vegyészmérnök vegyipari és más
kémiai eljárásokat is felhasználó
ipari technológiák üzemeltetésével, fejlesztésével, alkalmazásával,
új vegyületek laboratóriumi és ipari
előállításával, analitikájával, tulajdonságainak felderítésével, mérnöki
anyagtudományi problémák feltárásával és megoldásával foglalkozó
szakember. Globális és helyi, iparágakon is átívelő környezetvédelmi
problémák megoldása is a mindennapi feladatai közé tartozik.
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„A KÉMIÁVAL ÉS A VEGYIPARRAL ÉLETÜNK MINDEN EGYES NAPJÁN, VALAMENNYIEN KAPCSOLATBAN VAGYUNK. A KÉMIA EREDMÉNYEI SEGÍTENEK ABBAN, HOGY MEGFELELŐEN TÁPLÁLKOZZUNK ÉS ÖLTÖZKÖDJÜNK, MEGFELELŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLJÜNK.”
ALLIANCE FOR CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES IN EUROPE

A L A P SZAK

( B Sc )

Személyre szabott
oktatási modell
- Te vagy a legfontosabb!
Az újonnan induló vegyészmérnökképzés keretében az országban először, kísérleti jelleggel bevezeti a kar
a személyre szabott oktatási modellt
is. Az alapképzésbe belépő hallgatók mellé páronként egy-egy fiatal
mentoroktató áll majd, aki heti rendszerességgel konzultál a rábízott hallgatókkal, segíti az előrehaladásukat a
tanulmányaik során. Emellett folyamatosan monitorozzák az újonnan
indított vegyészmérnökképzés szakmai tárgyait, hogy azok mennyiben
segítik elő a megfelelő mérnöki kompetenciák megszerzését. A partnercégek havonta egy-egy alkalommal
orientációs megbeszélésekre invitálják a hallgatókat, így az ipari gyakorlatokat már egy jól ismert közegben
tudják elkezdeni a fiatalok.

Ahol a vegyészmérnök elhelyezkedhet:
• vegyipari termék gyártás
• gyógyszergyártás
• járműipar
• műanyaggyártás
• tisztítószergyártás
• környezetvédelmi vállalatok
• kutatás-fejlesztési iparág
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D u á l i s

D u á l i s

K é p z é s

Duális Képzés
Tanulj Fizetésért!

A duális képzés hatalmas
esély a hallgatónak!

M i n d e n hol a z t h a llod , ho g y D u á l i s k é p z é s ,
d e n e m tudod m i t j e l e n t ?

A duális képzés egy olyan újszerű felsőoktatási képzési forma,
amely során megvalósulhat az álláskeresők számára eddig teljesíthetetlennek tűnő kritérium:

Duális képzés során a hallgató az
elméleti tudást az egyetem falai között szerzi meg (26 hét/év),
de a gyakorlati ismereteire valós
munkakörnyezetben, valós prob-

Friss diploma,
” éves szakmai
több
gyakorlattal!”
A duális képzés során Magyarország innovatívan gondolkodó kis-,
közép- és nagyvállalatai, valamint
a legfelkészültebb egyetemek működnek együtt annak érdekében,
hogy a munkaerőpiacon azonnal
hasznosítható tudással rendelkező
fiatalok jelenhessenek meg.
A hallgatók a gyakorlati képzést
biztosító vállalatokkal munkaszerződést kötnek, munkájukért az év
mind a 12 hónapjában (akkor is,
amikor az iskolapadban ülnek) jövedelmet kapnak.
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lémákat megoldva tesz szert (22
hét/év).
Duális képzést egy cégnél folytathatsz tanulmányaid során, hozzájuk a felvételi eljárás keretében
kerülhetsz be (a vállalatot nem kell
külön jelölni a továbbtanulási jelentkezéskor).
Bővebb információhoz a vállalati
partnereinkről, a képzésünkről, valamint a jelentkezés menetéről a
honlapunkon olvashatsz:
www.mak.uni-miskolc.hu/dualis

K é p z é s

Vállalatunk, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. a világ vezető autógyárai számára gyárt csúcsminőségű hengerfejeket, a legmodernebb
technológiákat alkalmazva. Fejlődésünk záloga a jól képzett és megfelelő számú szakember gárda, ezért köteleztük el magunkat a szakképzés,
illetve az öntészeti szakma közép- és
felsőfokú oktatásának fejlesztése
mellett.
Meggyőződésem, hogy a Miskolci
Egyetem duális anyagmérnök és vegyészmérnök BSc képzése komoly
versenyelőnyt biztosít, hiszen a naprakész gyakorlati tapasztalattal rendelkező frissdiplomások igencsak
keresettek lesznek a munkaerőpiacon. A dinamikusan fejlődő, nemzetközi háttérrel rendelkező Nemak
Győr Kft. nemcsak állást, hanem biztos jövőképet is kínál az itt végzett
hallgatók számára.
David Toth,
ügyvezető igazgató

Jelentkezéstől a gyakorlatig
1. J elentkezz egy (vagy több), Neked tetsző,
a képzésben résztvevő vállalathoz

2. F elelj meg a vállalatnál

a
felvételi elbeszélgetésen

A duális képzés
megéri a vállalatnak!

3. J elentkezz BSc képzésre a

Műszaki Anyagtudományi Karra

4. V egyenek fel az egyetemre, anyagmérnök vagy vegyészmérnök alapszakra

5. M
 unkaszerződés megkötése a vállalattal, ahol duális képzésben veszel részt

6. S zorgalmi időszakokban (IX-XI. és II-V.

• K
 iváló kereseti lehetőség!
A vállalattól minden hónapban jövedelemben részesülsz, és a tanév során tanulmányi ösztöndíjat is kaphatsz!
• Gyakorlatorientált képzés!
Csak olyan ismereteket kell elsajátítanod, melyeket használni is fogsz!
• Piacképes tudás!
	A legjobb elméleti és gyakorlati szakemberektől tanulhatsz!
• Biztos elhelyezkedés!
	Már diákként is dolgozol, a diplomával zsebedben pedig még értékesebb
leszel! (Nem vagy köteles ugyanazon vállalatnál elhelyezkedni a végzést
követően!)
• Karrierépítési lehetőség!
	Tanulmányaid alatt is bizonyíthatsz a munkádban, hogy érdemes vagy a
vállalati ranglétrán előre haladni!

Légy
nyerő a
munkaerő-
piacon!

hó) az egyetemen órákra jársz

7. A vállalati szakaszokban (XII-I., VI-VII. hó) a vállalatnál tevékenykedsz,
az egyetemen pedig vizsgázol. Figyelem, van 20 nap SZABADSÁGOD!

• A
 vállalatok saját maguk képzik három és fél éven keresztül a saját szakember utánpótlásukat.
• Azonnal használható tudású szakemberek végeznek, akik diplomájuk
átvétele után, a környezetet jól ismerve, hatékonyan tudnak bekapcsolódni a
vállalati tevékenységekbe.
•	A vállalatok tevékeny részesei lehetnek az adott szakirányos anyagmérnök
képzés tantervének alakításában a megfelelő kompetenciák megszerzése
érdekében.
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M ES T ERSZAK

ANYAG M ÉRNÖKI

( M Sc )

Anyagmérnöki
Mesterszak (MSc)

zási eljárások, a terméktervezés részleteivel
ismerkedhetnek meg a szakirányt választó
hallgatók.

Vegyipari technológia
DUÁLIS FORMÁBAN IS!

A négy féléves mesterképzés során olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok (például fémek és ötvözeteik, kerámiák és szilikátok, polimerek és műanyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési
feladatok ellátására. Újdonság, hogy 2017. szeptemberétől az anyagmérnök mesterképzés (vegyipari technológia
specializáción) duális formában is indul!

Szilikátmérnöki
Olyan anyagokat, gyártási és vizsgálati módszereket ismerhetnek meg
hallgatóink a hagyományos kerámiák, a kerámia-kompozítok, valamint

a hetero-modulusú hibrid és hightech anyagok előállításában, illetve
kutatásában, amelyek csak nagyon
kevés európai egyetemen sajátíthatók el jelenleg.

Polimermérnöki
A polimermérnöki szakirányon az
alapképzésben elsajátított alapokon
túl a szerkezet-tulajdonságok magasabb összefüggéseivel és a feldolgo-

A Vegyipari technológia szakirány azon túl,
hogy megteremti az ezen a szakirányon
végzett BSc hallgatók továbbképzésének
lehetőségét, továbbtanulási lehetőséget kínál mindazoknak, akik a vegyipar,
a műanyagipar, a környezetvédelem, az
élelmiszeripar és az egészségügy kémiai
technológiai feladatainak megoldásával
foglalkoznak vagy később szeretnének
foglalkozni.

Energetikai
Hallgatóink megismerkednek a költség
hatékony és környezetbarát hőenergiater
melés technológiáival és berendezéseivel,
a hőenergia optimális felhasználásának
módszereivel, valamint általános energiahatékonysági és energiapolitikai témákkal.
Korszerű ismereteket szereznek a hagyományos energiahordozók mellett az
alternatív és megújuló energiaforrások
hasznosításának előnyeiről, illetve nehézségeiről.

M ES T ERSZAK

lis szaktudással is rendelkezni fognak. Egyrészt a klasszikusan mikroszerkezetű anyagok helyett képesek olyan technológiai
változtatások megtervezésére, melyek segítségével az anyag nanoszerkezetűvé, és
ezért különböző szempontokból javított
minőségűvé válik.

Környezetvédelmi
és hulladékgazdálkodási
A képzés során hallgatóink megismerik
a környezeti elemek - levegő, felszíni és
felszínalatti vizek, talaj - legfontosabb
sajátosságait, a környezeti elemek állapotát meghatározó folyamatokat. A
képzési program részeként gyakorlaton
megismerkednek a környezet állapotát
meghatározó paraméterek, sajátosságok mérési módszereivel, a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapelveivel.

( M Sc )

Minőségirányítási
A termelési folyamatok alapvető követelménye, hogy a gyártószalagról legördülő minden egyes termék ugyanolyan
legyen, a világ más pontjain gyártott
alkatrészek egységgé szerelhetők legyenek, s a fejlődés lehetősége is megmaradjon. Szakirányunk feladata, hogy
hallgatóinknak ezeket az ismereteket átadjuk, és az egyes rendszerek gyakorlati
működését bemutassuk.

Archeometallurgiai
A szakirány a hallgatók számára speciális kiegészítő szakmai ismereteket nyújt,
amely által a mérnökhallgatók interdiszciplináris jellegű tudást szereznek a vas és
nem vas alapú fémek előállításának, kezelésének, alakításának és felhasználásának
korabeli történetéről, technológiájáról.

Kiegészítő szakirányok
(mindkét MSc szakra):

Anyagvizsgálati
és nanotechnológiai
Az MSc-szintű anyagvizsgálati és nano
technológiai kiegészítő szakirányon a cél
olyan mérnökök képzése, akik két speciá-
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K O H Ó M ÉRNÖKI

M ES T ERSZAK

Kohómérnöki
Mesterszak (MSc)
A képzésben részt vevő hallgatók a fémipari technológiák, a fémelőállítás, a fémhulladékok feldolgozása, a képlékenyalakítás és az öntészet korszerű ismereteit sajátítják el. A kohómérnök mesterfokú diplomások képesek a fémes
alapanyagok és a fémtartalmú hulladékok felhasználásával fémeket és ötvözeteket előállítani, valamint a felhasználó ipar által előírt tulajdonságú, alakú és méretű termékké feldolgozni.

Öntészeti
DUÁLIS FORMÁBAN IS!

Célunk olyan mérnökök képzése, akik
természettudományos, anyagszerkezeti és technológiai ismeretekkel
rendelkeznek, és alkalmasak az anyagokban lezajló folyamatok értelmezésére, befolyásolására, az öntészeti
technológiák működtetésére, fejlesztésére, a legújabb eredmények
elsajátítására és adaptálására, kutatás-fejlesztési projektekben való közreműködésre, termelési folyamatok
szervezésére és irányítására.

D oK T o r I

( M Sc )

Hőkezelő és képlékenyalakítási
A szakirány hallgatói elsajátítják a képlékenyalakítás elméleti ismereteit, az egyes képlékenyalakító technológiai műveletek tervezéséhez, és az
alakítógépek üzemtanához, és működtetéséhez
szükséges elméleti alapokat.

Kémiai fémtechnológiai
DUÁLIS FORMÁBAN IS!

Adott funkcionális célra szolgáló, speciális
ismereteket oktatunk, amelyek az alumíniumtól az aranyig, számos fém és fémötvözet
energiahatékony és környezettudatos újrahasznosítását, kohászati újrafeldolgozását, továbbá
a legfontosabb bevonó technológiákat, a vákuumtechnikai vékonyrétegképzéstől, a galván
technikai úton fémekkel bevonáson keresztül, a
különleges termikus szórástechnikákig, alkalmazásorientált módon tartalmazzák.

K é P Z é S

( P H D )

Doktori
képzés
A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák
Doktori Iskolában - mint minden más doktori iskolában
- a doktori képzés nappali, levelező vagy egyéni felkészülési formában folyhat, s eredményes lezárását az
abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium
birtokában kerülhet sor a doktori szigorlat letételére, az
értekezés benyújtására, illetve megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek (mint például a nyelvismeret,
publikáció) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására. A
Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola tizenegy tématerületet fog át: Kémiai metallurgia, Öntészet, Határfelületi- és nanotechnológiák,
Fémek képlékenyalakítása, Fémtan, hőkezelés; anyaginformatika, Űranyag tudomány és technológia, nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás,
Kerámiák és technológiáik, Polimertechnológia, Kémiai
folyamatok és technológiák.

Energiagazdálkodási
A szakirány célja olyan ipari energetikai szakemberek képzése, akik
a környezetvédelmet is figyelembe
véve képesek lesznek új berendezések megtervezésére, illetve a meglévők optimalizálására gazdaságossági és technológiai szempontból is.
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ANYAGMÉRNÖKI ALAPSZAK

A Műszaki Anyagtudományi Kar
duális képzésben résztvevő
partnervállalatai

40. 56.

Anyagmérnök (BSc), Vegyészmérnök (BSc)

Kazincbarcika

6.23.

44.

22. 25.

Sajóbábony

1.
Győr

36.

24.

Oroszlány

21.

29.
Várpalota

Ajka

Tokod

17.

3.13.
53.61.

10.

Bicske

Diósd

Alsózsolca 34.

31. 37.
33.

35.

Gyöngyös

47.

7. 28.

Cegléd

Téglás

45. 46.

48.

Debrecen

16.

62.

Törökszentmiklós

Dunaújváros

49.

55. 57. 58. 60.

Lenti

12. 32. 54.
Hódmezővásárhely

Orosháza

52.

15.
Mohács
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39.

Hajdúböszörmény

Tápiószőlős
Ócsa

Tiszaújváros

Mezőkövesd

30.

Budapest

Székesfehérvár

19.

Apc

18.

Kisvárda

Miskolc

9. 11. 59.

20.

Sátoraljaújhely

Felsőzsolca

Salgótarján

2.

4. 5.

38. 41. 42. 43.

Ózd

Szeged

14.

8. 50.51.

Békéscsaba

Tanulj dolgozva,
dolgozz tanulva!
www.mak.uni-miskolc.hu/dualis

1.	Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., Győr
2. Busch-Hungária Kft., Győr
3. FémAlk Zrt., Budapest
4. Certa ZPSZ Kft., Sátoraljaújhely
5. Prec-Cast Öntödei Kft., Sátoraljaújhely
6. Sicta Kft., Felsőzsolca
7. Ecseri Kft., Cegléd
8. Csaba Metál Zrt., Békéscsaba
9.	CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft., Apc
10. Kludi Kft., Diósd
11. Qualiform Zrt., Apc
12.	AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt., Orosháza
13.	Csepel Metall Vasöntöde Kft., Budapest
14. Szegedi Öntöde Kft., Szeged
15. Mohácsi Vasöntöde Kft., Mohács
16. TM Öntöde Kft., Törökszentmiklós
17. Magyarmet Bt., Bicske
18. Várda Vulkán Kft., Kisvárda
19. Nehézfémöntöde Zrt., Székesfehérvár
20. Kienle+Spiess Hungary Kft., Tokod
21.	Le Belier Magyarország Formaöntöde Rt., Ajka
22.	Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Rt.,
Salgótarján
23. Aluinvent Zrt., Felsőzsolca
24.	WesCast Hungary Autóipari Kft., Oroszlány
25.	Pyroven Kft., Salgótarján
26. Hajdu Autotechnika Ipari Zrt., Téglás
27. Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás
28.	Infineon Technologies Cegléd Kft., Cegléd
29.	Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt., Várpalota
30.	Ferzol Lemezmegmunkáló Kft., Tápiószőlős
31.		 Fux Zrt., Miskolc
32. Linamar Hungary Zrt., Orosháza
33. Modine Hungária Kft., Mezőkövesd
34. Sanmina Magyarország Kft., Alsózsolca
35. Seissenschmidt Kft., Gyöngyös
36. Rába Futómű Gyártó Kft., Győr
37.	Joyson Safety Systems Hungary Kft., Miskolc
38. Ongropack Kft., Kazincbarcika
39. Taghleef Industries Kft., Tiszaújváros
40. Industrial C&S Hungary Kft., Ózd
41. BorsodChem Zrt., Kazincbarcika
42. BC-KC Formalin Kft., Kazincbarcika
43. Dynea Hungary Kft., Kazincbarcika
44. Kischemicals Kft., Sajóbábony

45. Hajdu Autotechnika Ipari Zrt., Téglás
46. Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás
47. NAGÉV Cink Kft., Ócsa
48. NAGÉV Rács Kft., Hajduböszörmény
49. Creaton South-East Europe Kft., Lenti
50.	Tondach Magyarország Zrt., Békéscsaba
51.	Wienerberger Téglaipari Zrt., békéscsabai th.
52.	Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft.,
Hódmezővásárhely
53. Rath Hungária Tűzálló Kft., Budapest
54. O-I Manufacturing Mo. Üvegipari Kft., Orosháza
55. ISD Dunaferr Zrt., Dunaújváros
56. ÓAM Ózdi Acélművek Kft., Ózd
57. Dunaferr Labor Nonprofit Kft., Dunaújváros
58. Ferromark-Halna Kft., Dunaújváros
59. Salker Kft., Apc
60. Dutrade Zrt, Dunaújváros
61. Flansch-Tech Kft., Budapest
62. FAG Kft., Debrecen

VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK
38.
41.
43.
44.
62.

Ongropack Kft., Kazincbarcika
BorsodChem Zrt., Kazincbarcika
Dynea Hungary Kft., Kazincbarcika
Kischemicals Kft., Sajóbábony
FAG Kft., Debrecen
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j á r m ű i p a r i

A n y a g tudom á n y i
School t ú r a

f e j l e s z t é s e k

Science fiction – akár a Te iskoládban is!
I n t e r a k t í v
l a bo r t ú r á k
Nyitott kari laborbemutatók – Hozd el az osztályod!

Járműipari fejlesztések
- a Ti segítségetekkel!
A Műszaki Anyagtudományi
Kar és az Uni-Flexys Közhasznú Nonprofit Kft. közös
projektje keretében a Kar
hallgatói és oktatói egy veterán korú VW bogarat úgy
alakítottak át, hogy az már
nem benzinnel, hanem elektromos hajtással működik. Az
így létrehozott e-Bogár teljes mértékben környezetkímélő, ugyanakkor akár 140
km/h-val is képes menni, egy
feltöltéssel megtehető út
hossza pedig 170 km.
Az Öntészeti Intézetben Karunk oktatói és hallgatói közösen terveztek, méreteztek,
majd prototípus öntéssel
gyártottak alumínium hajtóműházat egy később országos bajnokságot nyerő gokart
számára.
A FORR-ÁSZ projekt keretében Karunk vezetésével (hallgatóink hatékony és ösztöndíj
kiegészítéssel megtámogatott részvételével) környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon
történő fejlesztésére irányuló
kutatómunkát folytattunk a
Magyarországon húzóágazatként teljesítő járműipari vállalatokkal közösen.
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Varázslatos
anyagtudomány
testközelből
ANYAGTUDOMÁNYI
SCHOOL TÚRA
Interaktív természettudományos tudománynépszerűsítő előadás humoros köntösben, bármely általános és középiskolában (osztályfőnöki, kémia és fizika órákon,
vagy egész évfolyamok számára megtartva), fesztiválon, jótékonysági programon,
céges rendezvényen az egész évben. Oktatóink látványos kísérleteket és informatív
előadásokat bemutatva járják az országot,
és igyekeznek felkelteni a diákok érdeklődését a műszaki pálya iránt.
A show elemeket is tartalmazó előadás
során bemutatott kísérletekben oktatóink
alapvető fizikai-kémiai törvényszerűségeket használnak fel és magyaráznak el, így
a fiatalok könnyed, játékos formában kedvelhetik meg a műszaki pályát.
www.mak.uni-miskolc.hu/schooltura

fejlesztik, és igyekeznek a nálunk töltött
időtöket látványosan, emlékezetesen kitölteni. Iskolák, osztályok, fakultációk részére
több programból álló, változatos, igény
szerinti hosszúságú programokat tudunk
összeállítani, nagyobb létszám esetén akár
csoportbontással, párhuzamos bemutatókkal, labortúrákkal is.
• Lányok Napja: április (utolsó csütörtök)
• Anyagmérnök Duális Workshop: április
• Ökumenikus Pünkösdi Nyílt nap: május
• Kutatók Éjszakája: szeptember (utolsó
péntek)
• Miskolci Egyetem Nyílt Napjai:
december
• Szervezett laborbemutatók:
folyamatosan
www.mak.uni-miskolc.hu/anyagtudomanytestkozelbol

makdekani@uni-miskolc.hu

NYITOTT RENDEZVÉNYEINK
Örömmel látjuk vendégül az irántunk érdeklődőket. A Műszaki Anyagtudományi
Karon törekszünk arra, hogy szakmáinkat,
tudományágainkat minél érthetőbb és
játékos, interaktív formában ismertessük
meg az arra fogékony diákokkal. A bemutatókat oktatóink, kutatóink folyamatosan
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Tanulmányi versenyek

a z

á tl a g n á l ?

Többre vágysz az átlagnál?

Anyagtudományi verseny
A hagyományosan kétévenként megtartott országos Diák Vegyész Napokat a
kémiát szerető és abban elmélyülő középiskolai diákok részére, tanáraik, egyetemi
oktatók és a vegyiparban dolgozó vegyész
mérnökök közreműködésével 1986-ban
rendezték meg először Sárospatakon. A
Kémiai Intézet több alkalommal szervezett
a gyakorlati ismereteket bővítő, a kémiát
megkedveltető kísérletezési lehetőséget a
régió középiskolás diákjai számára.
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara minden évben meghirdeti
középiskolás csapatok számára az Anyagtudományi Versenyt. A központi téma
évente változik, korábban a napenergia
hasznosításáról, illetve a műanyagokról írhattak a diákok.

v á g y s z

N á lu n k e g y e n e s a z ú t a z o r s z á g é lm e z ő n y é b e !

A Műszaki Anyagtudományi Karon kiemelt
figyelmet fordítunk a hallgatók tehetségének kibontakoztatására. A hallgatók a kar
oktatói és ipari szakemberek iránymutatása mellett végeznek kutatómunkát, melynek eredményeként készítik el a Tudományos Diákköri dolgozataikat. A legkiválóbb
dolgozatokat a kar Tudományos Diákköri
Tanácsa nevezi az országos konferencia
műszaki szekciójában történő bemutatásra. A Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatói 2019-ben az ország 39 műszaki kara
közül a 3. helyet szerezték meg a helyezések abszolút száma alapján. A hallgatói
létszámra vetített eredmények alapján karunk hosszú ideje kimagaslóan vezeti
az országos rangsort. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács az oktatást felügyelő Minisztériummal közösen kétévente
adományozza az egyetemisták számára
adható legmagasabb kitüntetést, a Pro

Annak érdekében, hogy évfolyamtól
függetlenül mindenki egyforma eséllyel
induljon, a verseny során nem a lexikális
tudást értékeljük, hanem elsősorban a
kreativitást, a tájékozottságot, a verseny
témájával kapcsolatos önképzést és utána
olvasást, valamint a mai világban elengedhetetlen csapatmunkát.
Légy kreatív! Javasoljuk, hogy a csapatok lehetőségeikhez igazodóan ne csak
irodalomkutatást végezzenek, hanem
készítsenek valami kézzel foghatót, vagy
esetleg fantáziájukat szabadjára engedve tervezzenek elméletben valami fikciós
eszközt, technológiát! Azon 10 csapatot,
akiket a dolgozatok alapján a Karunk oktatóiból álló zsűri alkalmasnak talál rá, meghívjuk a miskolci DÖNTŐRE.

Scientia Aranyérmet az ország legkiválóbb hallgatóinak, valamint Mestertanár
Aranyérmet a tehetséggondozásban kimagasló eredményeket elérő oktatóknak.
Műszaki Tudományi Szekcióban az eddig
kiosztott 55 Pro Scientia Aranyéremből
13-at karunk hallgatói nyertek el, amellyel
(hallgatói létszámra vonatkoztatva főként)
Karunk kiemelkedik a hazai felsőoktatási intézmények közül, de oktatóink
között Mestertanár kitüntetettek is szép
számmal vannak.
Büszkék vagyunk rá, hogy Pro Scientia
Aranyéremmel kitüntetett hallgatóink
közül többen végzésüket követően is
Karunkat erősítik oktatóként, többek között Karunk jelenlegi Dékánja, Dr. Palotás
Árpád Bence is, aki 1991-ben vehette át
kitüntetését. 2019-ben két hallgatónk,
Bubonyi Tamás és Sepsi Máté kapta meg
a Pro Scientia Aranyérmet.

Mi a sikerünk titka? Karunkon az egy minősített oktatóra jutó hallgatók száma alacsony,
így tapasztalt oktatóinknak, professzorainknak van lehetősége a tehetséges fiatalokkal
egyesével, személyesen foglalkozni.
A TDK-dolgozat készítése ugyanakkor sokszor a belépőt jelenti hallgatóink vállalati
K+F, vagy az elnyert Európai Uniós pályázatok keretében folytatott kutatómunkákban való részvételéhez, hiszen a legjobb
hallgatókkal az oktatók, kutatók nagy
örömmel dolgoznak együtt saját munkájuk során. A hallgatóink ezen feladatokban
való részvételükért természetesen ösztöndíj-kiegészítést, fizetést kapnak, és nagyon
fontos gyakorlati tapasztalatokra tesznek
szert (projekt részfeladatok ütemezése és
teljesítése, határidők tartása, kísérletterv
készítése és megvalósítása, prezentációs
készség, csapatmunkában való részvétel).

Bővebb információ:
anyag.verseny@uni-miskolc.hu
www.mak.uni-miskolc.hu/verseny
Facebookon jelöljétek ismerősnek:
„Anyagtudományi Verseny (ME-MAK)”

20

21
Fotó: Kiss Viktor

p r of e s s z o r a i n k

Professzoraink
PROF. DR. ROÓSZ ANDRÁS, akadémikus (MTA rendes tag), – fémek, kristályosodás. 1968-ban Karunkon szerzett diplomát. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a fémek és ötvözeteik kristályosodásának világszerte elismert szaktekintélye. Munkatársaival
és hallgatóival az űranyagkutatás hazai bázisát tartja fenn. Jelenleg a fémekben és ötvözeteikben végbemenő átalakulási folyamatok
törvényszerűségeit és ezek számítógépes szimulációját oktatja. Előszeretettel vonja be kutatásaiba hallgatóit. Hosszú évekig vezette az
MTA-Anyagtudományi Kutatócsoportot.

PROF. DR. KAPTAY GYÖRGY, akadémikus (MTA levelező tag) – nanotechnológia, fizikai kémia. Karunk korábbi dékánja a Leningrádi Műszaki Egyetemen szerzett diplomát 1984-ben, jelenleg a Nanotechnológiai Intézeti Tanszék vezetője, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. miskolci BAY-LOGI intézetében a Nanoanyagok Osztály vezetője. A Kar nanotechnológiai
oktatásának alapítója és szervezője, több nemzetközi szervezet meghatározó egyénisége, kiemelkedő publikációs munkássággal bír.
Egyénisége a legtöbb hallgatót magával ragadja.

PROF. DR. CZÉL GYÖRGY - polimerek alakadástechnikája. 1985-ben szerzett bányamérnök diplomát egyetemünkön, majd ugyanitt konstruktőrként vett részt a NASA számára kifejlesztett „űrkemence” létrehozásában. 1995-ben Németországban ösztöndíjas kutató, csökkentett gravitációs térben történő fémek kristályosításának anyagtechnológiája témában. 1996-ban doktorál, majd 1998-ban
anyagtechnológiai PhD fokozatot is szerez. 2000-től polimer mátrixú biokompozitokat és polimer reológiát kutat. Jártas a szabadalmak
világában, tíz saját találmánya van. Mérnök hallgatóinak szívesen adja át elméleti tudását.

PROF. DR. GÁCSI ZOLTÁN – fémek, kompozitok, anyaginformatika. Karunk korábbi dékánja, 1974-ben szerzett egyetmünkön
diplomát. Jelenlegi kutatási területe a kerámia részecskékkel erősített fémmátrixú kompozit anyagok köré csoportosul, valamint a számítógépi képelemzés egyik hazai vezéregyénisége. Mindemellett a fémek mechanikai, villamos és mágneses tulajdonságait oktatja.
Az említett területeken mindig több, tudományos diákkörben tevékenykedő, illetve PhD-hallgató dolgozik vele együtt. Számos hazai
és nemzetközi kutatási projekt vezetője, kezdeményezője.

PROF. DR. GÖMZE A. LÁSZLÓ – kerámiák, szilikátok. Első diplomáját a moszkvai Kujbisev Építőmérnöki Egyetemen szerezte. Később részt vett a Mengyelejev Kémiaitechnológiák Egyetem, a Moszkvai Építőmérnöki Egyetem és az Acadia University képzéseiben
is. Karunk Kerámia és Szilikátmérnöki Tanszékének alapítója. Fő kutatási területei közé tartoznak: technológiai műveletek és rendszerek
tervezése; reológiai és reomechanikai vizsgálatok és modellalkotások; kerámiák és szilikátok aprítása, alakadása, hőkezelése; nagy mechanikai szilárdságú kerámiák fejlesztése.

PROF. DR. KÉKESI TAMÁS – metallurgia, fémkinyerés. 1984-ben szerzett kitüntetéses oklevelet egyetemünkön, majd másnap
munkába is állt olvasztárként. A fémkinyerés és a különleges fémtisztítás elméleti és kísérleti kutatásával 1986-tól foglalkozik. A magyar
kandidátusi és az akadémiai doktori címek mellett megszerezte a japán doktori fokozatot (ahol sok évig volt vendégkutató), és
kiérdemelte az amerikai Anyagtudományi Társaság nemzetközi tudományos díját is. Jelenleg az egyetem tudományos és nemzetközi
rektorhelyettese.
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PROF. DR. KRÁLLICS GYÖRGY – fémek, képlékenyalakítás. 1974-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol több évtizeden keresztül dolgozott. A fémek képlékenyalakítása területen szerzett PhD fokozatot. Hazai és nemzetközi
projektek, ipari munkák vezetőjeként széleskörű kapcsolatrendszert alakított ki. 2006-tól a Miskolci Nanotechnológiai Kutató Intézet
osztályvezetője, majd 2011-től a Karunk tudományos munkatársa, később egyetemi tanára. Kutatásaiban az alakítási folyamatok modellezése, az ultra-finomszemcsés anyagok gyártása és alkalmazása a központi téma.

PROF. DR. MAROSSY KÁLMÁN – polimerek. 1972-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. A
BorsodChem Zrt. jogelődjénél a Borsodi Vegyi Kombinátnál kezdte szakmai pályafutását, ahol a PVC-termékek kutatás-fejlesztésével
foglalkozott. Egyetemi doktori és PhD-fokozatát ugyancsak a BME-n szerezte. Fő kutatási területei a polimerek szerkezet-tulajdonság
összefüggései, relaxációs folyamatok tanulmányozása polimer rendszerekben dinamikus mechanikai és dielektromos depolarizációs
módszerekkel, valamint a polimer nanokompozitok.

PROF. DR. MIZSEY PÉTER - műszaki kémia, folyamattervezés és irányítás. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett okl. vegyészmérnöki diplomát, majd helyezkedett el a BME Vegyipari Műveletek Tanszéken. PhD fokozatát Svájcban szerezte, MTA doktori értékezését 2001-ben védte meg. 2002-től egyetemi tanár a BME Vegyészmérnöki Karán. 2005-2006-ban Sevillában kutatott környezetvédelmi
témában. 2017 februárja óta a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetében a Finomvegyipari és Környezettechnológiai (Kischemicals) Intézeti
Tanszék vezetője. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja.

PROF. DR. MERTINGER VALÉRIA – fémek, hőkezelés. A kohómérnöki diplomaszerzést követően a Fémtani Tanszéken kezdett el
dolgozni kutatói, majd oktatói státuszban. Másoddiplomát a Debreceni Egyetemen szerezett. Külföldi tanulmányutak során (Münszter,
Berlin, Cambridge) az áramlásoknak a kristályosodott eutektikum szerkezetére kifejtett hatásaival foglalkozott, melyből PhD fokozatot
is szerzett. Később martenzites átalakulásokat kutatott alakmemória fémekben. Tehetséggondozásban kifejtett tevékenysége elismeréseként mestertanári aranyérmet kapott. A Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet igazgatója.

PROF. DR. PALOTÁS ÁRPÁD BENCE – energetika, tüzeléstechnika. Kitüntetéses kohómérnöki oklevelét egyetemünkön vette át,
majd vegyészmérnöki mester diplomát szerzett az USA-ban. Tudományos diákköri tevékenysége alapján megkapta a legmagasabb diák-tudományos díjat, a Pro Scientia Aranyérmet. Miskolcon szerzett doktori fokozata után további éveket töltött az USA-ban, ahol légköri koromszennyezés csökkentésével, ill. a korom mikroszkópikus szerkezetének jellemzésével foglalkozott. Az Energia- és Minőségügyi
Intézet igazgatójaként diákjaival a hagyományos és alternatív energiahordozók hasznosításának széles spektrumát átfogó kutatásokban
vesz részt. 2014-től karunk dékánja.

PROF. DR. TÖRÖK TAMÁS – metallurgia, felülettechnika. Tizenhét évig dolgozott az egyetem Fizikai Kémiai Tanszékén, illetve
időközben ösztöndíjas kutatóként a Kiotói Egyetemen. Alkalmazott oldatkémiai és korróziós, kémiai metallurgiai és felülettechnikai,
bevonatképzési kutatási területeken elért kutatási eredményei alapján 2007-ben kapta meg az MTA doktora címet. Számos külföldi
kutatócsoporttal tart fenn szakmai kapcsolatot. Jelenlegi kutatási területei elsősorban: a pormetallurgia, a fémes és fémtartalmú
másodnyersanyagok (hulladékok) hasznosítása és a felületkezelés, bevonatok.

PROF. DR. VISKOLCZ BÉLA– molekuláris kémia. Szegeden okleveles vegyész diplomát, majd Németországban doktori fokozatot
szerzett. Humboldt ösztöndíjasként elemi folyamatok kinetikájával foglalkozott, majd a Szegedi Tudományegyetemen szabad gyökök hatását vizsgálta élőrendszerek molekuláris öregedési folyamataiban. 2015-től a Kémiai Intézet igazgatója. Jelenleg új modern
anyagok tervezésével, molekuláris adatbázisok fejlesztésével foglalkozik. Hat hallgató szerzett vezetésével PhD fokozatot, jelenleg öt
doktorandusz témavezetője. Több jelentős iparral összekapcsolt projekt irányítója.
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Több száz éves gyökerek
- a kulturált diákélet
Karunk története
A kar alapítása 1735-ben, Selmecbányán történt „Bergschola” néven, melyet Mária Terézia 1762. október 22-én
„Academia Montanistica” néven felsőfokú tanintézetté emelt. Az akadémia
a bányászati-kohászati, s a hozzá kapcsolódó természettudományok Európa-szerte ismert és keresett műhelye
volt. A magyarországi anyagmérnök
képzés két évszázaddal később, 1993ban itt, Miskolcon indult Dr. Bárczy Pál
professzor vezetésével. Neve a miskolci űranyag-kutatással kapcsolatban
szélesebb körben is ismert. A vegyészmérnök alapszakot 2019-ben indítjuk.

Hagyományaink
Az egyetemre kerülő ifjú „pogánynak” számít, ha túljut a balekoktatáson „balekká” avatják, majd másod-
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évesen „kohlenbrennerré”, felsőbb
évfolyamon „firmává” válik. Ebben a
minőségben elérheti az „Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firma” rangot is,
a végzés után pedig „veterán” lesz.
Hagyományaink fénypontját a vidám
szakestélyek jelentik, melyek szigorú
házirend szerint, mégis emelkedett
hangulatban zajlanak.
A diákhagyományaink rendkívül erős
köteléket jelentenek, amely a végzéssel nem ér véget, hanem egy életre
összeköti szakmánk művelőit.

Egyetemváros
– Város a városban
Európa egyik legszebb egyetemvárosa, campusa Miskolc város része,
mégis külön világ a Dudujkavölgy 85
hektáros parkjában. Éhes diákjainkat
nemzetek konyhája, számos büfé,

pékség és élelmiszerbolt várja, de
ügyintézés, vásárlás miatt sem kell a
belvárosba rohanni – posta, bankautomata, könyvesbolt, írószerüzletek,
újságárus, egészségügyi centrum,
taxiállomás, fitneszterem, szauna és
MÁV jegypénztár is található helyben.
A Bolyai Kollégium az ország egyik
legnagyobb kollégium-együttese,
hat felújított épülettel, 2-3-4 ágyas
szobákban, mintegy 1500 hallgatónak ad otthont, míg az új építésű
Uni-Hotel 603 férőhelyével szállodai
színvonalat biztosít.
Sportközpontunkban számos szabadidős tevékenységet folytathatnak
diákjaink, a fedett sportcsarnokot kézilabda-, tenisz-, kosárlabda-, atlétikai és
műfüves focipályák ölelik körül, de az
Egyetem területén található a városi
uszoda is. Az egyetem sportegyesületében (MEAFC) jelenleg 13 szakosztályban versenyezhetnek a hallgatók.
Fontos esemény Karunk életében
az Anyagmérnöki Sportnap is, ahol
a hallgatók különféle sportágakban
mérik össze erejüket az oktatók csapataival. A fiatalok körében nagy népszerűségnek örvend a minden évben
megrendezésre kerülő Szarvasűzők
egyetemi és főiskolai váltófutóverseny,
a MEN (Miskolci Egyetemi Napok), valamint az őszi báli szezon (Gólyabál, és
Bányász-Kohász balekbál).
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Fémtani, Képlékenyalakítási
és Nanotechnológiai Intézet
Intézetigazgató: Prof. Dr. Mertinger Valéria
Amivel foglalkozunk: fémek, fémötvözetek
kristályosodása, szilárd állapotban végbemenő folyamatok, hőkezelési technológiák,
lézeres felületkezelés, hideg és meleg képlékenyalakítás, anyag és szerkezetvizsgálat,
tönkremeneteli hibaelemzés, technológai
tervezés, számítógépi képelemzés alkalmazása az anyagtudományban.
Akik nálunk tanulnak: az anyagmérnök
hallgatók megtanulják az anyagok szerkezetét, a fémek és ötvözetek fémtanát, szerkezetének vizsgálatát, a hőkezelő, anyagvizsgáló, informatikus és képlékenyalakító
szakos hallgatók a szaktárgyaikat.
Akikkel együtt kutatunk: European Space
Agency (ESA), KFKI-SZFKI, Debreceni Egyetem, ELTE
MTA-ME Anyagtudományi
Kutatócsoport
vezető:
Prof. Dr. Kaptay György,
egyetemi tanár, akadémikus
Amivel foglalkozunk: réz alapú amorf
anyagok előállítása öntéssel, lézeres felületkezeléssel, őrléssel. Fémek kristályosodásakor lejátszódó folyamatok jellemző
hőmérsékleteinek meghatározása szimulációval. Az olvadék mágneses keverésének hatása a fémek kristályosodásakor
kialakuló szerkezetre. Újszerű kutatásaink

a nanotechnológia területén zajlanak, szimulációs eljárások, termodinamikai számítások, modellezések segítségével.
Akikkel együtt kutatunk: Debreceni Egyetem, Krakkói Egyetem, Bay-Nano Kutatóintézet, European Space agency (ESA).
Nanotechnológiai Intézeti
Kihelyezett Tanszék
tanszékvezető:
Prof. Dr. Kaptay György,
egyetemi tanár
Amivel foglalkozunk: nano-anyagok tudománya és technológiája, határfelületi
jelenségek, egyensúlyok, elektrokémia,
kompozitok, habok, emulziók, szuszpenziók, termodinamikai és termofizikai modellek, fázisdiagramok.
Akik nálunk tanulnak: anyagmérnök BSc
törzsanyag és nanotechnológiai szakirány,
kohómérnök MSc és anyagmérnök MSc
törzsanyag és nanotechnológiai kiegészítő
szakirány, mindkét szinten nappali és levelező formában.
Akikkel együtt kutatunk: saját hallgatóink,
BME, Debreceni Egyetem, ELTE, Szegedi
Egyetem, német, brit, francia, olasz, spanyol, svéd, japán, kínai, szerb, ukrán, orosz
egyetemek, kutatóintézetek és kutatócsoportok.

Akikkel együtt kutatunk, dolgozunk és
akik szívesen fogadják a nálunk tanuló hőkezelő, képlékenyalakító és nanós anyagmérnök hallgatókat és végzett mérnököket: Alcoa (Székesfehérvár), Robert Bosch
Gmbh. (Hatvan), Csavar és Húzottáru Zrt.
(Alsózsolca), Inotal (Várpalota), Rába Futómű Gyáregység (Győr), Bus-Rába Kft. (Győr),
FAG Magyarország Ipari Kft. (Debrecen), ZF
Hungaria Kft. (Eger), Seissenschmidt Kft.
(Gyöngyös), Bay-ATI (Budapest), Firth Rixson
(Eger), TS Magyarország (Budapest), Zeiss
Magyarország, HTV Horszt Kft. (Budapest),
Vákuumhőkezelő Kft. (Kincsesbánya), Audi
(Győr), BAY-NANO (Miskolc), Modine (Mezőkövesd), Dunaferr (Dunaújváros), Metal-art
(Budapest), Nemak (Győr), Admatis (Miskolc), Technoplast (Miskolc), FUX (Miskolc),
Refmon (Mosonmagyaróvár).
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Energia- és
Minőségügyi Intézet
Intézetigazgató: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

A Diósgyőri Kohászat területén működő METAlCONTROL ANYAGVIZSGÁLÓ
és MINŐSÉGELLENŐRZŐ KÖZPONT
Kft. és a Miskolci Egyetem 1991ben Minőségbiztosítási Kihelyezett
Tanszéket hozott létre azzal a céllal,
hogy elősegítsék a minőségkultúra
elterjesztését, és ezzel előmozdítsák
a jobb minőségű termékek, szolgáltatások megjelenését a hazai és nemzetközi piacokon.
Az Intézet vezető oktatói évtizedek
óta a hazai energetikai jellegű oktatás és kutatás elismert szereplői. Az
anyag- és kohómérnök képzés mellett részt veszünk az energetikai mérnök és a környezetmérnök képzésben
is.
Az Energia – és Minőségügyi Intézet
vezetésével jött létre a Hőenergia
és szilikáttechnológiai Szakirány az
alapképzésben, valamint mesterképzésben az Energetikai szakirány, továbbá a Minőségirányítási Kiegészítő
szakirány.
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Kutatási megbízásaink általában ener
giahordozókhoz, tüzelőanyagokhoz,
lakossági tüzelőberendezésekhez és
ipari technológiákhoz kapcsolódnak.
A cél többnyire az energiafelhasználás, energiaigényes
ség csökkentése,
az ipari energiafelhasználás okozta
környezetterhelés mérséklése.
Az intézet széles körű hazai és külföldi
kutatási kapcsolatokkal ren
delkezik.
Többéves kutatási együttműködést
folytatunk hazai nagyvállalatokkal (pl.
AES Borsodi és Tiszai Erőmű, Mátrai
Erőmű Zrt., Guardian Orosháza Kft.,
ISD Dunaferr Zrt., MOTIM Műkorund
Kft., MOL Nyrt., Wamsler SE, stb.)

ÖN T ÉSZE T I

I n T é ZE T

Öntészeti Intézet
Intézetigazgató: Dr. Varga László

Könnyűfém-öntészeti
(NEMAK) Intézeti Tanszék
tanszékvezető:
Dr. Fegyverneki György,
egyetemi docens
Az öntészeti szakterületen végzett
szakemberek iránt jelentős az öntvénygyártó iparvállalatok igénye,
melynek biztosítására országosan
egyedül a Miskolci Egyetemen adottak az akkreditált képzés feltételei.

A képzés továbbfejlesztése duális járműipari öntészeti szakirányos anyagmérnök BSc képzés létrehozásával
valósult meg.
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar és a Nemak Győr Kft.
által 2014. szeptember 5-én megkötött együttműködési megállapodása alapján létrejött a Járműipari
Öntészeti Intézeti Tanszék és ennek
továbbfejlesztésével 2015-ben önálló kari Öntészeti Intézet, ebben
Könnyűfémöntészti (Nemak) Tanszék
alakult.

A duális képzésre a hallgatók felvétele, az öntészeti felsőoktatás fejlesztése és a működtetés feltételeinek a
biztosítása az együttműködő vállalatok közreműködésével és a finanszírozásával valósult meg.
A járműipar Magyarország húzóágazata, viszont járműgyártás nem
létezhet öntészet, öntött alkatrészek
nélkül. Amíg járművekre szükség van,
nagy hozzáadott értékkel bíró, egyedi
igényeknek megfelelő öntvényekre is
szükség lesz!

Külföldi kapcsolataink révén hallgatóink is nemzetközi tapasztalatokkal
vértezhetik fel magukat hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányutak, kutatómunkák során.
Néhány példa: Technical University
of Ostrava, Csehország; Silesian
Technical University, Katowice, Lengyelország; TU-Bergakademie Frei
berg, Németország; University of
Utah, Salt lake City, USA.
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Kerámia- és
Polimermérnöki Intézet
Intézetigazgató: Dr. Kocserha István

Az anyagfejlesztés iránt kedvet érző
hallgatók lehetőséget kapnak modern mikro- és nanokerámiák fejlesztésére, akár saját, akár a tanszéken
folyó kutatási projekt keretében.
Kutatásfejlesztési tevékenységünk
szo
ros ipari kapcsolatokon alapul,
tanszékünk a szilikát- és a kerámiaipar jelentős támogatásával bír. Jó
kapcsolataink
eredményeképpen
végzett hallgatóink elhelyezkedési
esélyei itthon és az Európai Unió országaiban egyaránt kimagaslóak.
Szoros és széles körű külföldi kapcso
la
tainknak köszönhetően a tudo
má
nyos kutatásra fogékony, jó ké
pességű hallgatóink rendszeres
lehetőséget kapnak külföldi részképzésben (akár teljes szemeszteren,
akár MSc képzésen) való részvételre,
valamint rövidebb tanulmányutakon
és nemzetközi konferenciákon való
tapasztalatszerzésre. Külföldi partnereink Európa kiemelkedő egyetemei
– TU Bergakademie Freiberg (Né
met
ország), Technical University of
Madrid (Spanyolország), University
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of Leoben (Ausztria), és kerámiai
kutatással foglalkozó ipari vállalatok, például Wienerberger, Creaton,
Tondach, Holcim, Ibiden, Kerox.
A Polimermérnöki Intézeti Tanszék
oktatógárdája két egyetemi tanár,
egy docens, egy adjunktus és három
tanársegéd. A kompozitok és a fa
technológiáját meghívott professzorok oktatják. A gyakorlati képzésre és
a kutatásra korszerű, állandóan fejlődő műszerpark áll rendelkezésre.
A polimer tudomány alapozó tantárgyai mellett a tanszék nagy figyelmet
fordít a műanyagtechnika oktatására. A végzett hallgatók potenciális
jelöltek a borsodi régióban található

K é M I a I

vegyipari alapanyaggyártás munka
helyeinek betöltésére, de az ország
minden régiójában elismertek. Az
oktatási anyag elsajátításával az
anyagmérnök hallgató képessé válik
átlátni a különféle műanyag alapanyagokból készített késztermékek
gyártási folyamatát, gyártástechnológiai lépcsőit, beleértve a kompozit
gyártásra jellemző különleges technológiákat (pl. pulltruzió).
A fröccsöntés technológiájának oktatását tekintve tanszékünk a teljes
gyártási vertikummal rendelkezik a
tervezéstől a termék előállításáig.
CAD rendszerek segítik a virtuális termékformálást, amelyet a fröccsöntési
szimuláció egészít ki, segítve ezzel a
virtuális termékgyártást.

Elhelyezkedési
lehetőségek
Építő- és építőanyagipari vállalatok:
Wienerberger, Tondach, Guardian;
Epcos, Kerox, Imerys, IBIDEN, Herendi, Alföldi Porcelángyár, Villeroy &
Boch, saját vállalkozás létrehozása.

I n T é ZE T

Kémiai Intézet
Intézetigazgató: Prof. Dr. Viskolcz Béla

Petrolkémiai Technológiai (MOL
Petrolkémia) Intézeti Tanszék
tanszékvezető:
Dr. Gál Tivadar, c. egyetemi tanár
Vegyipari Technológiai
(Wanhua-BorsodChem)
Intézeti Tanszék
tanszékvezető:
Farkas László, c. egyetemi docens
Finomvegyipari
és Környezettechnológiai
(Kischemicals) Intézeti Tanszék
Tanszékvezető
Prof. Dr. Mizsey Péter,
egyetemi tanár
A Kémiai Intézet a Selmecbányán, Mária Terézia 1763. évi rendeletével alapított Ásványtani-Kémlészeti-Kohászati
Tanszék egyik jogutódja. Jelenleg egy
egyetemi és két külső tanszékből áll.
A Kémiai Intézet az Egyetem három
műszaki karán és az Egészségügyi
Karon biztosítja a kémiai alaptárgyak
oktatását. A különböző kémiai alaptárgyak szakterületére eső kutatásaival jelen van a hazai és a nemzetközi
tudományos életben, részt vesz ipari
kutatásokban. Az alaptárgyak oktatásán túl a Kémiai Intézet feladata a
különböző szakirányokra szakosodott
hallgatók speciális kémiai, vegyipari

technológiai tárgyainak oktatása. A
Kémiai Intézet gondozza mind BSc
mind MSc szinten a Vegyipari Technológiai szakirányt.
A 2008-ban alapított Vegyipari Technológiai (Wanhua-BorsodChem) In
té
zeti Tanszék elsődleges feladata
a hallgatók vegyiparai technológiai
gyakorlati képzésének elősegítése.
A kihelyezett tanszék koordinálásával
a gyakorlati órák modern vegyipari
üzemekbe helyeződtek át, az ipari
szakemberek bevonásával zajlanak.
A Petrolkémiai Technológiai (MOL
Petrolkémia) Intézeti Tanszék hivatalosan 2008 decemberétől működik,
de a TVK mérnökeinek részvétele az
okatatásban már több évvel korábban elkezdődött. A Kihelyezett Tanszék feladata a hallgatók gyakorlati
képzésének elősegítése, hozzáigazítása a vegyipar igényeihez. Biztosítva ezzel a jól hasznosítható tudás
megszerzését.
Mindkét kihelyezett Tanszék aktív szerepet vállal a hallgatók nyári gyakorlatainak megvalósításában. Az ipari igényeket, lehetőségeket felkutatva TDK,
és diplomamunka témákat, konzulenseket biztosít a hallgatók számára.
Végzés után a vegyipari technológiai
szakirányos hallgatókat segíti álláskeresésükben, munkábaállásukban.
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Metallurgiai
Intézet
A közel másfél évszázadon keresztül
eredményesen működő nagy szak
tanszékelődök (vaskohászati, fémko
hászati tanszékek) szakmai örökségének hordozójaként és a XXI. század
műszaki anyagtudományi kihívásaira
is válaszolni képes csapatban dolgoznak együtt a mai Metallurgiai
Intézetben a magasan kvalifikált és
tapasztalt oktatók-kutatók, a doktorjelöltek és az anyag-, illetve kohómérnök hallgatók.
Az Intézet által képviselt szakterületeket (vas- és acélmetallurgia, fémkohászat, felülettechnika) a tanszéki
kollektíva igyekszik olyan magas
színvonalon művelni, hogy országos hatáskörben tudja kiszolgálni
a képviselt iparágaknak a felsőfokú
szakember utánpótlás iránti igényét
és gyarapítani e szakterületek mérnöki és tudományos ismereteinek
halmazát.
Az Intézet által gondozott szakirányok: az alapképzésben (BSc): a
Fémelőállítási szakirány, a mesterképzésben (MSc) a Kémiai fémtechnológiai, valamint az Archeo
metal
lurgia
kiegészítő szakirány.
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M i s k olco n

Tartalmas
szabadidő
Miskolcon

Intézetigazgató: Dr. Török Béla

Vas- és acélmetallurgiai (ISD
Dunaferr) Intézeti Tanszék
tanszékvezető:
Dr. Móger Róbert,
főiskolai docens

s z a b a d i d ő

művészetek háza

Az intézeti kutatás-fejlesztés és innováció motorja a kiterjedt hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszer és a
legjelentősebb hazai és multinacionális fémipari vállalatokkal, továbbá
az Európai Unió számos országának
(Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország,
Finnország, stb.) oktatási-kutatási
társintézményeivel kiépített együttműködések.

Miskolctapolca
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Több, mint duális képzés: egy életre szóló karrier kezdete
MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (ME -MAK)
Anyagtudomány, a képzés bölcsőjében, Vegyészmérnök képzés a vegyipar szívében
www.mak.uni-miskolc.hu • makdekani@uni-miskolc.hu

