
2 BÁNYÁSZAT – KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 154. évfolyam, I-II. szám

A megújuló Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi
Karának új vezető testülete és jövőbeli elképzelései 

PROF. DR. MUCSI GÁBOR okl. előkészítéstechnikai mérnök
Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

PROF. DR. SZABÓ NORBERT PÉTER okl. geofizikusmérnök
Miskolci Egyetem, Geofizikai és Térinformatikai Intézet

DR. SZALONTAI LAJOS okl. geográfus
Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika Intézet

DR. SZUNYOG ISTVÁN okl. olaj- és gázmérnök
Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet

Bevezetés

A fejlődő gazdaságnak köszönhetően nő Magyar -
or szág (és a világ) nyersanyag-, energia- és vízigé-
nye, összefoglaló néven természeti erőforrás szük-
séglete, amely fenntartható módon történő hasznosí-
tása a mi feladatunk. A világ minden területén átala-
kulások mennek végbe ebben a szektorban. Ezért a
körülményekhez és az ipari igényekhez alkalmaz-
kodva, ma napság „más típusú” bányászatot is kell
hogy végezzünk. A teljesség igénye nélkül, több te -
rület kihívásait is a közeljövőben végző hallgatóink-
nak kell majd megoldania: a nem-konvencionális
kőolaj és földgáz energiaforrások kutatása és kör-
nyezetbarát termelési módszerei, a megújuló gázok,
a kialakulóban lévő hidrogén-gazdaság, a vízbányá-
szat, a geotermikus energia kutatása és hasznosítása,
új nyersanyag kuta tási (földtani és geofizikai) mód-
szerek alkalmazása és fejlesztése, a high-tech ipar
nélkülözhetetlen stratégiai alapanyagainak kutatása
és kinyerése, a hulladékbányászat, a körforgásos
gaz daság, geoinformatika, mo dern nyersanyag elő-
készítési technológiák, a környezetbarát bányászati
módszerek fejlesztése, fenntartható talajhasználat,
valamint ezek társadalmi és természeti hatásainak
elemzése. Tehát van lehetőség bőven, itthon és kül-
földön egyaránt.

A nemzetközi tapasztalatszerzés biztosítása ki -
emelt feladatunk, ugyanis hallgatóink tanulmányaik
során külföldi egyetemeken vehetnek részt ösztöndíj-
jal támogatott részképzéseken, továbbá a szakdolgo-
zatot vagy diplomamunkát nemzetközi társaságoknál
készíthetik el. A képzés színvonalát korszerű oktatási
és kutatási infrastruktúra biztosítja. Emellett a szaktu-
dás mellett nem feledkezhetünk meg azokról a szintén
Miskolci Egyetemen megkapott értékekről sem, ame-
lyek napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak
a „team munka” során. Ezek pedig a szolidaritás, a
barátság, a szakmai közösség, az egymás támogatása,
hiszen egymásra vagyunk utalva a nagyvilágban. 

A Kar rövid története

A Műszaki Földtudományi Kar (MFK) története és
működése jogfolytonosan 1735-ig, a világon elsőként
Selmecbányán (akkori nevén Schemnitz) létesített
bányászati tanintézetig (Bergschule) vezethető vissza.
A bányászat és a kohászat vezető műszaki és jogi
szakembereinek képzésére a Magyar Királyság terüle-
tén létrejött, császári fennhatóság alatt működő intéz-
mény első és egyben leghíresebb tanára Mikoviny
Sámuel (1698–1750), korának legnagyobb mérnök-
polihisztora volt. 1762. október 22-én Mária Terézia
határozott az intézmény akadémiai szintre történő fej-

2021. január 1. napjától a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának vezetésében változás történt. Prof. Dr. Mucsi
Gábor dékán megválasztása mellett három fiatal elhivatott vezető munkatárs is az MFK szolgálatába állt. Prof. Dr. Szabó
Norbert Péter tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes, Dr. Szalontai Lajos oktatási-tanulmányi dékán -
helyettes és Dr. Szunyog István gazdasági-fejlesztési dékánhelyettes lett. A vezetők megválasztása már az új egyetemi műkö-
dési környezetben jött létre. A Miskolci Egyetem 2020. augusztus 1-jén átalakult, s új fenntartója az Universitas Miskol ci -
nensis Alapítvány lett. A modern oktatási és kutatási rendszer kialakításával remélhetőleg piacképesebb és versenyképesebb
diploma, valamint hatékony és az eddigieknél szélesebb körű kutatási-innovációs tevékenység valósulhat meg. Az egyetem
stratégiai céljaihoz szorosan kapcsolódnak a Műszaki Földtudományi Kar törekvései, melybe a Kar jelenlegi helyzetének
ismertetésén túl ezen a cikken keresztül szeretnénk betekintést nyújtani.
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lesztéséről. A Bányászati Akadémia (Academia Mon -
ta nistica, Bergakademie) szervezetét és működését
1770-ben maga Mária Terézia hagyta jóvá. A kö vet ke -
ző évtizedekben a selmeci akadémia a bányászati-
kohászati tudományok egyik európai központja lett.
1808-ban erdészeti tanintézet létesült Selmecbányán,
amelyet 1846-ban egyesítettek a Bányászati Aka dé -
miával. 1848/49-ben a hallgatók között kialakult nem-
zetiségi ellentétek miatt az ausztriai és cseh-morvaor-
szági hallgatók egy része elhagyta Selmecet. Az 1867-es
kiegyezéssel a selmeci akadémia magyar állami intéz-
mény lett, Magyar Királyi Bányászati és Erdé szeti
Akadémia néven.

1872-ben az eddigi egységes „bányász” képzést,
mely elnevezés az akkori szaknyelvben egyaránt
jelentett bányászatra, kohászatra és pénzverészetre
való oktatást, négy szakra választották szét: bányászat,
fémkohászat, vaskohászat, valamint gépészeti és épí-
tészeti szakokra. Az intézmény 1904-től Bányá szati és
Erdészeti Főiskolaként működött tovább. 1919-ben –
miután Selmecbánya a megalakuló Cseh szlo vákiához
került – a főiskola teljes felszerelésével, személyzeté-
vel és hallgatóságával Sopronba települt át. 1922-ben
az alma mater neve Bányamérnöki és Erdőmérnöki
Főiskolára változott. 1934-ben a főiskola elvesztette
önállóságát, és az újonnan megszervezett országos jel-
legű József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara lett.

1949-ben a Miskolcon újonnan alapított Gépész -
mérnöki Kar, valamint a Sopronban működő Bánya -
mérnöki és Kohómérnöki Karokkal közösen megala-
kult a Nehézipari Műszaki Egyetem (1990-től Mis -
kolci Egyetem). 1959-ig az első két évfolyamot Mis -
kolcon, a felsőbb évfolyamokat Sopronban oktatták
karunkon. A megváltozott bányászati igényekre tekin-
tettel 1948-ban megtörtént az addig egységes bányá-
szati képzés szétválása, a bányaművelő szak mellett
fluidum-bányászati, bányakutató (geológus-geofizi-
kus) mérnöki, később bányagépész, rövid időre föld -
mérőmérnöki szakok jöttek létre. A műszaki-gazdasá-
gi változásokhoz, valamint a Bányamérnöki Kar szak-
mai-tudományos felkészültségéhez igazodva 1992-
ben új képzési rendszer alakult ki, melyben már meg-
jelent a környezetmérnöki, az előkészítés-technika
mérnöki, később a hidrogeológus mérnöki, valamint a
földrajz szakunk is. 

A 21. századi oktatási-kutatási feladatokhoz alkal-
mazkodva a Kar neve 2000. január 1-től Műszaki
Föld tudományi Karra változott. Jelenleg 7 intézet és
17 intézeti tanszék tartozik a Karhoz, továbbá az
Alkal mazott Földtudományi Kutató inté zet, mint önál-
ló intézet segíti a munkáját. 2014 júniusában megala-
kult a MOL Intézeti Tanszék, melynek létrehozásával
a hazai olajvállalat nemzetközi szintű szakemberek
képzésére fókuszálva nyújt segítséget. 2017-ben a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat is csatlako-
zott a kezdeményezéshez, megerősítve a Karral való
több évtizedes együttműködését, a Karral közösen

megalapította a Bányászati, Földtani és Közigazgatási
Intézeti Tanszéket. 2020 nyarától a Mis kolci Egyetem
alapítványi fenntartású magánegyetem lett, melyben a
Műszaki Föld tudományi Kar tevékenységét is új ala-
pokra helyezte.

A Kar küldetése

A Műszaki Földtudományi Kar a Föld és Kör nye -
zettudomány területén, multidiszciplináris témakörök-
ben, több tudományterületen, részben a természettu-
dományok, részben a műszaki tudományok területé-
hez kapcsolódva oktatási, kutatási, fejlesztési és inno-
vációs, szakmai továbbképzési, tudományos képzési
feladatokat, szakmai-tudományos közéleti tevékeny-
séget lát el regionális, országos és nemzetközi szinten
egyaránt. A Kar tradicionális feladata a fenntartható
természeti erőforrás-gazdálkodás hosszú távú biztosí-
tásának igényét és lehetőségét figyelembe véve, a szi-
lárd, folyékony és gáznemű nyersanyagforrások (el -
sősorban a primer, másrészt a szekunder) felkutatása,
kitermelése és előkészítése, azokkal való gazdálkodás,
a kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek bővíté-
se, fejlesztése, rendszerezése, átadása és a gyakorlati
alkalmazások elősegítése. Kiemelt törekvése a hagyo-
mányos és nem-konvencionális elsődleges energiafor-
rások feltárása és hasznosítása, különleges energiafor-
rások és hasznosítási lehetőségeik kutatása, továbbá a
természeti nyersanyagforrásként fellelhető ipari ásvá-
nyok-kőzetek, építőanyagok kutatása, termelése és
minőségi termékek előállításának elősegítése, a kap-
csolódó ismeretek oktatása és fejlesztése.

A fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás-
hoz kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenység során
kiemelt feladatot jelent a föld alatti vízkészletek fel-
kutatása, védelme, szükség szerinti kitermelése, a
regionális és globális szintű vízkészlet-gazdálkodás.
A természeti környezet megőrzésének elősegítése
érdekében a termelés és fogyasztás folyamatában, a
környezeti hatások, a keletkező károk feltárása és
megszüntetése, az ehhez kapcsolódó földtani, geo -
technikai, geotechnológiai, folyamatok és eljárások
oktatása, kutatása és tervezése, kockázatelemzés,
továbbá a termelés és fogyasztás során keletkező ma -
radványanyagok hasznosításához, tárolásához és
kezeléséhez szükséges ismeretek fejlesztése és átadá-
sa kiemelt fontosságú. A fentieken túlmenően a Kar
feladata továbbá, a nem nyersanyagkutatás és terme-
lés céljait szolgáló földtani, alkalmazott földtani kuta-
tások végzése, geodéziai, geofizikai, tér- és geoinfor -
matikai módszerek, eljárások fejlesztése és alkalma-
zása, hasznosítható földtani szerkezetek felkutatása,
nem bányászati célú föld alatti létesítmények tervezé-
se, kivitelezése és működtetése. A földtudományok
további, a Kar által művelt területe a földrajz-geográ-
fiai, amely a természeti erőforrások, természeti érté-
kek, természeti-társadalmi-gazdasági adottságok, a
lejátszódó folyamatok és ezek hatásának elemzését
végzi.
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A Kar oktatási tevékenysége

A földtudományok országos szinten mérve is leg-
szélesebb választékú műszaki alapokon nyugvó okta-
tása folyik a Miskolci Egyetemen, ezek jelentős része
csak nálunk érhető el (1. ábra). A Műszaki Föld tu -
dományi Karon kétciklusú képzésben az első évfo-
lyam 2006 szeptemberében kezdte meg tanulmányait
a Műszaki Földtudományi, a Környezetmérnöki és a
Földrajz alapszakon (BSc). Jelenleg az első esetén
Víz- és nyersanyagkutató mérnök, Bánya- és geotech -
nika mérnök, Olaj- és gázmérnök, valamint Nyers -
anyag-előkészítés mérnök specializáció közül választ-
hatnak a hallgatók. A Környezetmérnöki alapképzés
Hulladékgazdálkodás, továbbá Természeti erőforrás és
környezetbiztonság szakirányokat tartalmaz. A Föld -
rajz alapszak egyetlen specializációja a Geo in for -
matika. Az alapképzéseink hat és hét félévesek, mely
az egyetemi képzés első lépcsőjét jelenti. 

A következő fokozat a négy féléves mesterképzés
(MSc), s ennek szintén két kimenete van: (I) a munka-
erőpiac, ill. (II) a doktori képzés, amely a tudományos
fokozat megszerzésére készít fel, és a képzési piramis
csúcsát jelenti. A Karon mesterképzésben a Bánya- és
Geotechnikai mérnöki (Bányászat és geo technika,
Nyersanyagelőkészítés specializációk), Olaj- és gáz -
mérnöki, angol és magyar nyelvű Hid rogeológus mér-
nöki, magyar és angol nyelvű Földtudományi mérnöki

(geológus, geofizikus és geoinfor matikus mérnöki spe-
cializációk), angol nyelvű Szén hidrogén-kutató földtu-
dományi mérnöki, angol nyelvű Környe zet mérnöki,
angol nyelvű Olajmérnöki és Geográfus szakok indul-
nak. A mesterképzéseinkben egyre nagyobb szerepet
kap a projektszemlélet és a cso portos problémamegol-
dás. A magyar hallgatók kül földi hallgatókkal dolgoz-
nak együtt, és első kézből kapnak információt arra
nézve, hogy a világ más ré szein mi történik a földtudo-
mány területén és az iparban.

A duális képzési formának a földtudományok terü-
letén való hazai bevezetésében a Műszaki Föld tu -
dományi Kar az élen járt, mikor 2015-ben mindhárom
alapszakjára továbbá egy mesterszakjára kidolgozta és
meghirdette ezen formában is. A duális képzési forma
lehetővé teszi a földtudományi területen működő, vég-
zett mérnök hallgatóinkat foglalkoztató vállalatok szá-
mára, hogy a karral együttműködve, speciális gya -
korlatorientált oktatásban részesüljenek hallgatóink,
ezáltal biztosítva, hogy a lehető legnagyobb szakmai
kompetencia szinttel szerezhessék meg diplomájukat.
A képzésben résztvevő hallgatók tanulmányaik során
intézményi (elméleti) és vállalati (gyakorlati) szaka-
szokon keresztül komplex tudásra tesznek szert, me -
lyet hatékonyan tudnak integrálni leendő munkahely-
ükön. 2021-re a három alapszak mellett 5 mestersza-
kunk is (Földtudományi mérnöki, Bánya- és Geotech -
nika mérnöki, Olajmérnöki, Környe zetmérnöki, Hid -

1. ábra. A Műszaki Földtudományi Kar jelenlegi képzési profilja
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ro  geológus mérnöki) választható duális formában.
A Műszaki Földtudományi Kar a már végzett mér-

nökök tudásának szélesítését, gyarapítását is kiemelt
fontosságúnak tartja. Ennek alapján válaszolva az ipar
és a társadalom-gazdaság irányából érkező kihívások-
ra/igényekre jellemzően levelező rendszerben meghir-
detett 2 és 4 féléves szakirányú továbbképzési szakok
segítségével speciális fókuszú képzésben vehetnek
részt a leendő szakmérnökök/szak emberek. A megsze  -
rezhető ismeretek között a szakmai törzsanyagon és a
speciális szakmai ismereteken túl gazdasági és humán,
valamint gyakorlatorientált tudásanyag is szerepel. A
mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gya-
korlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői
jo gosultság megszerzésére is lehetőségük nyílik a vég-
zet teknek. 2021-ben a Földgáz ellátási-, Geotermikus-,
Munkavédelmi-, Olaj mérnöki, Hulla dék kezelés és
-hasz nosítási, Vá ros üzemel tető-, Precíziós talajtérké-
pezési szakmér nö ki szakirányú továbbképzési szak
sze repel a Kar képzési palettáján.

A doktori (PhD) képzés a Mikoviny Sámuel Dok -
tori Iskola keretei között folyik. Jelenleg öt kutatási
tématerületen, területenként számos témacsoportban
folyik a képzés: Fluidumtermelő és -szállító rendsze-
rek, Nyersanyag kitermelés és -előkészítés, környezeti
eljárástechnika, Alkalmazott geofizikai kutatások,
Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások, vala-
mint Természet- és társadalomföldrajz. 2016. szeptem-
ber 1-től kezdődően a PhD képzés négyéves, mely két
fő részből áll: (1) a képzési és kutatási, to vábbá (2) a
kutatási és disszertációs időszakból. Mind két fázis 2-2
éves, mely intenzív tanulási, kutatási és publikálási
tevékenységből áll a témavezető aktív közreműködésé-
vel. A második szakaszban a hallgató elkészíti a dok-
tori értekezését, majd következik annak benyújtása és
megvédése. A képzés lehet nappali, le velező vagy
egyé ni felkészülésen alapuló. A külföldi hallgatók
döntő részét a Stipendium Hungarikum ösztöndíjpá -
lyázati program támogatja, melynek alapvető célja a
magyar felsőoktatás nemzetköziesítése és mi nőség fej -
lesztése, ill. a magyar egyetemek nemzetközi kapcso-
latainak erősítése. 2020-tól már a Kooperatív Doktori
Program keretében, vállalatokkal együttműködő PhD
képzésben is részt vesznek hallgatóink. A Mikoviny
Sámuel Doktori Iskola legfontosabb feladata, hogy a
hallgatói létszámot a jövőben tovább növelje, valamint
biztosítsa azt, hogy minél nagyobb arányban szerezze-
nek a belépő hallgatók tudományos doktori fokozatot.
Hosszabb távon, azok a fiatalok, akik a Műszaki Föld -
tu  dományi Karon helyezkednek el, sikeres oktató-
kutató pályafutásukat dr. habil és MTA doktora (DSc)
foko zattal koronázzák meg.

A kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáját
tudományos diákkörök segítik. A tehetséggondozás az
oktatói, kutatói utánpótlás nevelését is szolgálja,
amelyre a felsőoktatási intézmények mindhárom kép-
zési ciklusban különös figyelmet fordítanak. A képzés
során a hallgatók fejlesztik jártasságukat a kutatási-fej-
lesztési munkában. Továbbá, elsajátítják a megszerzett

ismeretek gyakorlati hasznosításának készségét, a vál-
lalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és
hasznosításával kapcsolatos ismereteket. A Kar Ter -
mészeti Erőforrás Kutatás és Hasznosítás Szak kollé gi -
uma a legtehetségesebb alap- és mesterszakos diákja-
inkat fogja össze. Támogatók, ipari és tudományos ve -
zetők adnak személyre szabott hathatós támogatást a
tagoknak, akik egyéni kutatási/képzési terv alapján ha -
ladnak előre, de egyúttal egy közösség tevékeny tagjai
is. A szakkollégium különféle rendezvényeket szervez,
illetve szervezéseikben közreműködik: ezek többek
kö zött terepgyakorlatok, üzemlátogatások, műhelyta-
lálkozók, konferenciák, hazai és külföldi gyakorlati
szak emberek és kutatók előadásai. A tagok elsőbbség-
gel jelentkezhetnek az intézetekben felmerülő kutatási
lehetőségekre. A magyar és külföldi hallgatók nemzet-
közi szakmai egyesületek hallgatói csoportjaihoz is
közösen csatlakozhatnak. 

A Karon négy Hallgatói Tagozat (Student Chapter)
is működik, melyek tisztségviselőit a hallgatók saját
tagságukból választják. A Műszaki Földtudományi Ka   -
ron a következő négy nemzetközi egyesület diáktago-
zata végez tevékeny munkát: AAPG (American Asso     -
ciation of Petroleum Geologists), EAGE (Euro pean
Association of Geoscientists and Engineers), SPE
(Society of Petroleum Engineers), SEG (Society of
Economic Geologists). Az utóbbi az Eötvös Loránd
Tudományegyetem geológus hallgatóival közösen
alkot közös hallgatói csoportot. 

A Kar kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenysége

A Kar intézeteiben széleskörű kutatási tevékenység
folyik, melyhez jól felszerelt laboratóriumok, ku tatási
infrastruktúra tartozik. A Kar intézeteit és intézeti tan-
székeit a 2. ábra tartalmazza. Az Alkalmazott Föld tu -
dományi Kutatóintézet – mint további egység – mind a
kutatásban, mind az oktatásban, szoros együttműkö-
désben tevékenykedik a Műszaki Földtu domá nyi Kar
intézeteivel. Alaptevékenységének megfelelően kuta-
tási-fejlesztési feladatai és kiemelkedő eredményei
kapcsolódnak a szénhidrogének feltárását, kitermelé-
sét, föld alatti tárolását és szállítását megalapozó
rezervoármechanikai, fizikai-kémiai és kolloidkémiai
kutatásokhoz, továbbá korszerű műszerek, informati-
kai rendszerek és mérőberendezések kifejlesztéséhez.
A Karon működik az egyetem egyik MTA által támo-
gatott kutatócsoportja, az MTA-ME Mű szaki Föld tu -
dományi Kutatócsoport, melynek elsődleges feladata
olyan kutatási, feltárási, modellezési és értékelési mód-
szerek fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a felszín
alatti vízkészletekkel, mint természeti erőforrással tör-
ténő fenntartható gazdálkodást, és biztosítják a haté-
kony mennyiségi és minőségi védelmet. Az MTA
Nem zeti Víztudományi Programjához kapcsolódó ku -
ta tócsoport fő célja az, hogy a felszín alatti vízkészle-
tek komplex védelmét és fenntartható hasznosítását új,
nemzetközi szintű kutatási eredményekkel és gyakorlat
számára is alkalmazható megoldásokkal támogassa,
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ebbe beletartozik a felszín alatti vízkészlet gazdálko-
dás, karszthidrogeológia, hidro geo fizikai modell és
módszerfejlesztés, a környezetkonform gátképzési
technológiák területén végzett kutatások. 

A Kar által vezetett Fenntartható Természeti Erő -
forrás Gazdálkodás Kiválósági Központ Tudományos
Műhelyei nemzetközi szinten elismertek. Tevékeny -
ségi köreik alapján az alábbi négy fő tématerülethez
kapcsolódnak: (I) nyersanyag-gazdálkodás (primer és
szekunder nyersanyagok kutatása, bányászat, előké -
szítéstechnika fejlesztése, ipari és bányászati hulladé-
kok feldolgozása, fémtartalmú  hulladékok feldolgo-
zása, hulladékgazdálkodás, jogi környezet vizsgálata),
(II) energiagazdálkodás (biomassza, geotermia, meg-
újuló gázok, hidrogén, szén-dioxid tárolás), (III) geo -
információ feldolgozás (geofizikai inverziós módsze-
rek, spektrális és geoelektromos módszerek, geoin for -
máció feldolgozás (geofizikai inverziós, tomográfiai
és geostatisztikai módszerek, spektrális adatfeldolgo-
zás, felszíni és mélyfúrási geofizikai módszerek,
numerikus földtani módszerek fejlesztése, numerikus
ásványkőzettani módszerek fejlesztése, geodéziai és
térinformatikai módszerek, geoinformá ció közgazda-
sági vonal), (IV) vízkészlet-gazdálkodás és fenntartha-
tó talajhasználat  (innovatív vízgazdálkodás, felszín
alatti vízkészletek védelme, hidrodinamikai és transz-
port modellezés, vízkutatás geofizikai módszerei).

A Műszaki Földtudományi Kar erős tudományos-
kutatási szakemberbázissal és a hozzá kapcsolódó
nap rakész laboratóriumi háttérrel rendelkezik. Az el -
múlt évtizedek során számos, nem csak az ipar, hanem
a nemzetgazdaság szempontjából is meghatározó ku-
tatás folyt és jelenleg is folyik az intézetekben. Felso -
rolni is hosszú lenne azoknak a programoknak a sorát
(TÁMOP, TIOP, GINOP, GVOP stb.), melyek az
uniós források segítségével megvalósultak. Ezek több
milliárd forint kutatói munkába és kutatási infrastruk-
túrába történő beruházást jelentettek csak az elmúlt 10
évben. A projektek témakörei között szerepelt a fel-
szín alatti vízkészletek fenntarthatósága, a földi ener-
giaforrások hatékonyság-növelése, az innovatív fi-
nom  őrlési-szemcsetervezési technológiák, a tiszta ivó-
víz, a megújuló energiák, a talajhasználat, a kritikus

nyersanyagok stb. Meg kell továbbá említeni két
jelentős, jelenleg is folyó kutatást, a Felsőoktatási In -
tézményi Kiválósági Program (FIKP), valamint a Tár -
sadalmi Hasznosság Növelő Fejlesztések a Hazai Fel -
szín Alatti Természeti Erőforrások Hatékonyabb Ki -
aknázása és Hasznosítása Területén – Tématerületi
Kiválósági Program (TKP) pályázatokat. Ezek a ter-
mészeti erőforrások minél optimálisabb kihasználását,
a nyersanyag- és energiaellátás innovatív eljárásait
helyezik előtérbe, hasonlóan a Fenntartható Nyers -
anyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat (RING 2017)
projekttel, mely elsősorban a másodnyersanyagok
hasznosítása területén folytat kutatásokat. 

Mindenképpen szót kell ejteni a kar kiemelkedő
nemzetközi kutatási tevékenységéről, melyet mi sem
bizonyít jobban, mint az elmúlt években elnyert
Horizon 2020 projektjeink:
o a KINDRA, melynek megvalósítása során megha-

tározásra kerültek a Víz Keretirányelv érvényesíté-
sével kapcsolatos kutatási kihívások, valamint az
integrált vízgazdálkodásban alkalmazható új inno-
vációs lehetőségek,

o az INTRAW, melynek célja nyersanyagokkal kap-
csolatos együttműködési lehetőségek feltárása és
megalapozása az Európai Unió tagországai, illetve
Ausztrália, Kanada, Japán, Dél-Afrikai Köztár -
saság és az USA között, 

o a CHPM2030 projekt olyan új, és remélhetőleg a
nyersanyag-kitermelést is gyökeresen megváltoz-
tató technológiai megoldás kidolgozását tűzte ki
célul, amely az energiaellátást, illetve a stratégiai
fé mes elemek kinyerését egyetlen összekapcsolt
folyamatban valósítja meg mesterséges kialakítású
geotermális létesítmények által,

o az UNEXUP – UNEXMIN UPSCALING projekt
célja az 2016–2019 között futó UNEXMIN elne-
vezésű H2020 projekt folytatása, amely keretén
belül az Európában található elárasztott bányatér-
ségek kutatására és feltérképezésére alkalmas
autonóm robot fejlesztése történt meg. A célra
alkalmas robot napjainkban még nem létezik, így a
fejlesztés úttörő a maga nemében,

2. ábra. A Műszaki Földtudományi Kar hét intézete és a hozzájuk tartozó intézeti tanszékek
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o a GROW OBSERVATORY olyan, társadalmi ala -
pú, önkéntes adatgyűjtésen alapuló talajnedvesség-
monitoring hálózat kiépítését tűzte ki céljául, amely
adatot szolgáltat az Európai Űrügynökség részére, a
ta lajhasználók felé, valamint a klímakutatás számára,

o a ROBOMINERS projekt új bányászati ökoszisz-
téma kialakítását tűzte ki célul, más tudomány-
ágak, többek között a robotika innovatív fejleszté-
seinek az integrálásával,

o a REFLECT projekt célja egy olyan geotermális
fluid atlasz összeállítása, amely összegyűjti mind-
azokat a kritikus adatokat, fizikai és kémiai para-
métereket, amelyek segítségével ajánlásokat lehet
megfogalmazni a kritikus területeken elhelyezkedő
geotermális rendszerek fenntartható működtetésére
vonatkozóan,

o az EIT KIC RAW MATERIALS projekt 12 önálló
részprojektből áll, mely elsősorban a nyersanyag-
kutatás és -hasznosítás kérdésköreit hozza köze-
lebb a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatók
számára projektek, előadások, hallgatói csereprog-
ramok, konferenciák, tanulmányutak és ipari
üzemlátogatások segítségével.

A Kar hazai és nemzetközi ipari kapcsolatainak
száma közel kettőszáz, a kis, néhány főt foglalkoztató
ipari cégektől kezdve a globális nagyvállalatokig ter-
jednek a lehetőségek. Céges partnereinken keresztül
nem csak kutatási és fejlesztési megbízásokat teljesí-
tünk, hanem számos esetben a cég munkatársaival kö -
zös publikációk születnek az eredményekről, hallgató-
ink a cégeknél töltik szakmai gyakorlatukat, írják meg
szakdolgozatukat/diplomamunkájukat. Egyik ilyen je -
lentős együttműködési megállapodás a MOL Cso port -
tal köttetett meg 2014-ben, mely az egyetem mo dell -
váltása során a tavalyi évben átdolgozásra került. 

A Kar jövőbeli tervei és elképzelései

A földtudomány kortól függetlenül szükséges a vi -
lág társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. A természe-
ti erőforrásokkal gazdálkodunk, és ennek olyan lábai
vannak, mint a nyersanyag, a víz, az energia és a talaj.
Az elmúlt közel 300 év azt is megmutatta, hogy min-
den korban máshogy kezeltük a természeti erőforráso-
kat. Most a körforgásos gazdaságnak van itt az ideje.
Ez egy új szemlélet, 2035-ig, majd 2050-ig komoly
célokat kell elérnünk. Nekünk évről évre változnunk
kell, követve az ipari és társadalmi igényeket. Sze-
rencsére vannak is igények, amelyekhez alkalmazkod-
nunk kell, és ezt a Műszaki Földtudományi Kar kivá-
lóan teljesíti. Nemrégiben készült el a Miskolci Egye -
tem kutató központjainak a kompetencia térképe,
melyre széles lábnyommal az MFK is felkerült. A ku -
tatási területek ugyan szerteágazóak, de ez is jelenti
karunk egyik legnagyobb előnyét, a földtudományok-
ra jellemző interdiszciplinaritást. Kutatásaink új irány-
vonalat vettek, foglalkozunk többek között:
o ásványi és ipari eredetű anyagok anyagvizsgálatával,

o ásványi nyersanyagok kutatásával és telepmodell
alkotással,

o fluidumtermelő kutak mélyfúrásával,
o földtani közegek energetikai és tároló célú haszno-

sításával,
o geotermikus rendszerekkel,
o innovatív környezet monitoring rendszerekkel,
o kőzetmechanikai és bányászati kérdésekkel,
o másodlagos nyersanyagok és hulladékok feldolgo-

zásával,
o megújuló gázokkal és power-to-gas technológiákkal,
o mérnökgeológiával, talajmechanikával és geo-

tech   ni kával,
o mesterséges geotermikus és nem-hagyományos

szénhidrogénkutatásokkal,
o nagy hozzáadott értékű ásványi nyersanyagok elő-

állításával, szemcsetervezéssel,
o kőzetfizikai mérésekkel és műszertervezéssel,
o talaj- és precíziós gazdálkodással,
o vízgazdálkodással.

Természetesen az MFK a Miskolci Egyetem más
karaival szorosan együttműködve folyamatosan nyitott
a kutatási és laborfejlesztési pályázatok előkészítésére,
új kutatási témák kidolgozására és megvalósítására.
Ehhez várjuk meglévő és további ipari és akadémiai
partnereink megkeresését is. Végezetül jövőbeli elkép-
zeléseinket az oktatás, kutatás és humánerőforrás fej-
lesztése területén az alábbiakban foglaljuk össze.

Az oktatás területén az alábbi jövőbeli elképzeléseink
vannak:

o Tervezzük az iparral való együttműködés fokozott
erősítését, annak érdekében, hogy a képzéseinket
még jobban megismerjék, és azokat az ő igényük-
nek megfelelően tudjuk fejleszteni, újakat kialakí-
tani. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szakja-
ink és tudományterületeink fejlődésének nemzet-
közi tendenciáira is, és azt is figyelembe véve kell
a jövő feladatait terveznünk.

o A természettudományi és mérnöki szakma fontos-
ságára fel kell hívni a figyelmet minden olyan fóru-
mon, ahol oktatóink, kutatóink és ipari partnereink
megszólalhatnak. Emellett a tudomány népszerűsí-
tése is nélkülözhetetlen, amely során a kari kollé-
gák bemutatják a földtudomány, környezettudo-
mány szépségeit, abban rejlő lehetőségeket.

o A szakirányú továbbképzések területén az elmúlt
években jelentősen növekedett a jelentkező hallga-
tók száma. Ezen a területen lehet a leggyorsabban
követni az ipari igényeket. Jelenleg is újabb szakok
indítása van egyeztetés alatt.

o Emellett a vállalati igényeket kiszolgáló fókuszált,
rövid távú továbbképzéseket is számba kell venni,
a lehetőségeket felmérni.

o Az MSc képzések racionalizálása korábban is
tervben volt. Ezért egy megegyezésen alapuló
MSc szakfejlesztést célszerű végrehajtanunk. Eb -
ben a munkában a szakvezetőkkel szorosan
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együttműködve tudunk eredményt elérni. Tény
azonban, hogy a kar szakmai specifikumából adó-
dóan nem várható egyetlen területen sem 8-10
főnél nagyobb (magyar nyelvű) létszámú évfo-
lyamok indítása. 

o Emellett szintén MSc szintű képzési lehetőség a
nemrég alapított „Geoinformatika” mesterszak, va -
lamint az „Alapanyag-gyártási folyamatmérnök”
mesterszak. Ezek a szakok a Kari Tanács támoga-
tása mellett, reményeink szerint a MAB jó vá ha -
gyásával indíthatók.

o A nemzetközi hallgatói létszám növekvő tendenci-
ája mutatja, hogy világszerte van kereslet a Kar
által oktatott képzésekre. Jelenleg főként a Stipen -
dium Hungarikum programban érkeznek hozzánk
külföldi hallgatók, emellett elvétve akad önköltsé-
ges jelentkező is. Törekedni kell arra, hogy az SH
program mellett egyre több önköltséges külföldi
hallgató legyen.

o A nemzetközi képzés fontos elismertséget és bevé-
telt ad, de Magyarországon kiemelten fontos fel-
adatnak tartjuk a magyar hallgatók létszámának
növelését a kari képzésekben! 

A kutatás területén az alábbi jövőbeli elképzeléseink
vannak:

o Mindenekelőtt kiemelnénk a kari tehetséggondo-
zás rendszerének és eredményességének fenntartá-
sát és további fejlesztését. Azaz a Tudományos
Diák köri Konferencia (TDK) tevékenység fokozá-
sát, a hallgatók aktivitásának növelését, motiválá-
sát. Ezen konferenciákon, versenyeken induló és jó
eredményekkel szereplő hallgatók potenciális
utánpótlást jelentenek a Kar számára. Minde mel -
lett az OTDK szereplés további erősítése is fontos
célkitűzés.

o Mindezen tevékenységet segíti elő a Nyers anyag-
kutatási és -hasznosítási Szakkollégium, amely a
közelmúltban alakult meg.

o Az elmúlt időszakban megvalósított Operatív
Programok projektekben kifejtett aktivitás fenntartá-
sa, azaz a rangos, lehetőleg Q1 vagy Q2 rangsorolá-
sú nemzetközi folyóiratokban történő publikálás,
nemzetközi konferencia tanulmányok és független
hivatkozások elérése céljaink között szerepel.

o Mivel a legtöbb kutatóműhelyben multidiszcipli-
náris tudományt művelnek, ezért fontos a Mis kolci
Egyetem Karaival, kiemelten a Műszaki Anyag -
tudományi Karral történő kompetencia alapú
együttműködés erősítése, egymás infrastruktúrájá-
nak komplementer módon történő kiaknázása.

o A nemzetközi elismertségű szenior kutatók köré
szervezett eredményes kutatói teamek ösztönzése
további projektek generálása érdekében.

o Hazai és nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában
a széleskörű kapcsolatrendszerünk kiaknázása a
Kar jelenlegi oktatási, kutatási és tudományos po -
zíciójának megtartása és további erősítése érdeké-

ben. Célszerű a viszonylag „közeli” országokban
működő (főként közép-európai) egyetemekkel,
főiskolákkal, kutatóintézetekkel a kapcsolatot még
szorosabbra fűzni. Elsősorban a Csehor szágban,
Szlovákiában, Lengyelországban, Auszt riában,
Németországban, Horvátországban, Ukraj nában és
Romániában működő intézményekre fókuszálva.
Ezek jó alapot szolgáltathatnak eredményes nem-
zetközi kutatási projektek (Horizon Europe, EIT
KIC RM) elnyeréséhez. 

o A Kar és a Régió, úgymint Borsod-Abaúj-Zemp lén
megye és Miskolc közötti kötelék erősítése, a Fenn -
tartható Természeti Erőforrás Gaz dálkodás Kivá -
lósági Központ aktív részvételével a helyi projektek
kidolgozásában (tudástranszfer megvalósítása).
Megszerzett know-how-k helybeni hasznosítása.

A humán erőforrás fejlesztése területén az alábbi
jövőbeli elképzeléseink vannak:

Az egyéni célok elérése fontos, de a legfontosabb,
hogy az adott közösség, azaz Intézet, Kar és Egyetem
egyaránt profitáljon az egyén munkavégzéséből. 

Konkrétan:
o Az egyetemi tanárok (főállású professzorok) szá-

mának növelése és az MTA doktora cím szerzések
fokozása, amire törekednie kell a magas idézett-
séggel rendelkező kollégáknak. Ehhez a Kar a le -
he tőségekhez képest minden támogatást meg kíván
adni.

o Az egyetemi docensi gárda rendelkezik a legna-
gyobb létszámmal a Karon. Itt a megfelelő tudo-
mányos eredménnyel rendelkező kollégáknak töre-
kednie kell a habilitált doktori cím elérésére. Ehhez
megfelelő alapot nyújtanak a Karon futó pályáza-
tok és kiemelkedően magas színvonalú műszeres
infrastruktúra.

o A PhD hallgatók vonatkozásában örömteli, hogy
egyre növekszik a disszertációvédések száma. Eb -
ben nagy szerepe van a támogató témavezetői hoz-
záállásnak is, amelyet minden körülmények között
fent kell tartani. A kooperatív ösztöndíjpályázat vél-
hetően növelni fogja az ipari kollégák részvételét a
doktori képzésben. Emellett a nappali doktorandusz
hallgatók részére is több hazai vagy külföldi ösztön-
díj lehetőség van (pl. ÚNKP, Erasmus).

o Az oktatói és kutatói munkának megfelelő színvo-
nalú segítése a tanszéki mérnök, adminisztratív,
laboráns és hivatalsegéd kollégák felelőssége. A
Kari rendszerben minden „fogaskerékre” nagy
szükség van, hogy jól üzemeljen.

o Az MFK a hallgatókkal együtt ad egy egységet. A
relatíve kisszámú hallgatói csoportok miatt a diák-
jaink fejlődésére kiemelten tudunk figyelni (ipari
kutatásokba, pályázatokba való bevonásával), mert
a közülük kikerülők alkotják majd a Kar személyi
állományának folyamatos utánpótlását és a Kar
későbbi ipari kapcsolatait.
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Hivatkozások
A közleményben foglaltakhoz kapcsolódó további részletes információ kapható a Műszaki Földtudományi Kar honlapján:
http://mfk.uni-miskolc.hu/.

DR. MUCSI GÁBOR előkészítéstechnikai mérnökként szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Műszaki Föld -
tudományi Karán 2002-ben, majd 2009-ben védte meg PhD disszertációját. A ranglétra minden fokozatát végigjár-
va jelenleg a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet egyetemi tanára. Ezidáig 113 TDK dol-
gozat, szakdolgozat, diplomaterv és disszertáció készült szakmai vezetése mellett. Eddig összesen 67 ipari K+F+I
munkában és 33 pályázati projektben tevékenykedett, sok esetben vezetői szerepben. 14 alkalommal vett részt kül-
földi egyetemen vendégoktatóként. 2019-ben habilitált a Miskolci Egyetemen. Kutatási területe a finomőrlés, a szi-
lárd hulladékok előkészítése és hasznosítása, különös tekintettel az ipari hulladékok mechanikai aktiválása reaktivi-
tásuk szabályozása érdekében, geopolimer, hulladékok szinergikus hasznosítása. 2013-tól a Műszaki Földtudományi
Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, majd 2020-tól a kar dékánja.

DR. SZABÓ NORBERT PÉTER 1999-ben szerzett geofizikusmérnöki diplomát a Miskolci Egyetem Bá nya -
mérnöki Karán. Végzés óta folyamatosan a Miskolci Egyetemen dolgozik. 2005-ben szerzett PhD fokozatot. 2019
óta egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Geofizikai Intézeti Tanszékének vezetője. Emellett az MTA-ME Műszaki
Földtudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 2020-ban védte meg MTA doktori értekezését.
Kutatómunkát végez a geofizikai inverzió és a feltáró (többváltozós) statisztikai módszerek fejlesztése és azok föld-
tudományi (elsősorban víz- és szénhidrogén-kutatás) alkalmazásai területén. Mélyfúrási geofizikához, gravitációs és
mágneses kutatómódszerekhez, mérnök- és környezetgeofizikához, valamint geostatisztikához kapcsolódó tárgyakat
oktat angol és magyar nyelven a BSc, MSc és PhD képzés keretében. 

DR. SZALONTAI LAJOS 2008-ban, mint okleveles geográfus végzett a Miskolci Egyetem Műszaki Földtu do -
mányi Karán. 2012-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán terület- és településfejlesztői menedzsment
szakértői posztgraduális képzését végezte el. A Földrajz-Geoinformatika Intézetben PhD hallgató, tanársegéd,
adjunktus, 2019-től egyetemi docens. PhD fokozatát 2017-ben szerezte meg. Főbb kutatási területei közé tartoznak:
megújuló energiaforrások potenciáljának geoinformatikai alapú modellezése, távérzékelési eszközök (LiDAR,
drónok, műholdak) és megjelenítési technológiák (VR/AR) földtudományi célú hasznosítási lehetőségeinek vizsgá-
lata. Oktatás területén elsősorban földrajzi kutatás módszertani, társadalomföldrajzi tárgyak oktatásáért felelős. 2008
óta számos hazai és nemzetközi kutatás résztvevője, megvalósítója. 

DR. SZUNYOG ISTVÁN a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán szerzett olaj- és gázmérnöki egye-
temi diplomát 2002-ben. A Kőolaj és Földgáz Intézetben PhD hallgató, tanársegéd, adjunktus, majd 2012-től egye-
temi docens. 2009-ben szerezte meg PhD tudományos fokozatát. 2013-tól a Gázmérnöki Intézeti Tanszék vezetője,
2021-től gazdasági-fejlesztési dékánhelyettes. Főbb oktatási-kutatási területei: földgáz fogyasztói gázrendszerek,
megújuló forrásból származó éghető gázok, földgázhálózati betáplálásuk, gázminőségi paraméterek, gázkészülékek.
Számos hazai és nemzetközi projekt, szakmai kutatás szereplője, a gázmérnöki képzések szakfelelőse. Aktív tagja a
Magyar Mérnöki Kamarának és további szakmai szervezeteknek.
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