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F e l h í v á s  aranyoklevél igénylésére 
 

azokhoz a gépészmérnökökhöz, akik 1973-ban kaptak oklevelet  
a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 

 
Kedves Kolléga Hölgyek és Urak, Tisztelt Miskolci Gépészmérnökök! 

 
 A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara – korábban Nehézipari 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara – tisztelettel értesíti volt hallgatóit, hogy 2023-ban a 
Miskolci Egyetemtől aranyoklevelet kaphatnak mindazok a gépészmérnökök, akik 1973-ban 
oklevelet szereztek a Karon, és ezt személyesen – kérelem útján – kérik. 
 

Amennyiben az oklevele kiállítása óta az Ön nevében változás történt (doktori cím 
szerzés, házasságból eredő névváltozás, stb.) kérem, azt szíveskedjen igazolni (PhD oklevél 
másolat, névváltozási okirat másolat) annak érdekében, hogy aranyoklevelét megfelelően 
tudjuk kiállíttatni. 
  

Szíveskedjen a mellékelt 2 oldalas Kérelem c. illetve Jelentkezési lap c. nyomtatványt 
kitöltve, a diploma fénymásolatát és a csatolt minta szerinti szakmai életrajzot, valamint az 
esetleges okirat másolatokat 2023. március 10-ig visszaküldeni az alábbi címre: 

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
aniko.szabo@uni-miskolc.hu  

 
A szakmai életrajzokat Jubileumi Évkönyvben jelentetjük meg. Kérem a mellékelt 

minta szerinti, tartalmi és formai követelményeknek megfelelő életrajzot lehetőség szerint 
Word formátumban, elektronikusan is szíveskedjen mielőbb megküldeni a következő e-mail 
címre: aniko.szabo@uni-miskolc.hu  
 
 Az aranyoklevelek átadása 2023. július 8-án, szombaton lesz a Miskolci Egyetem 
Szenátusának nyilvános Ünnepi Ülésén az Egyetem díszaulájában, melyre külön meghívót 
nem küldünk. 
 

A szokásos évfolyamtalálkozók sorába sajátos színt és mély tartalmat ad az 
aranyoklevelek átadása, amellyel az Egyetem és a Kar háláját fejezi ki azoknak a 
mérnököknek, akik a Dudujkán megszerzett tudásukat és szakmai képesítésüket egy életen át 
használva dolgoztak és őrizték hírét-nevét a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Karának. 

Előfordulhat, hogy a korábbi években – arra érdemes volt diákunk – nem szerzett 
tudomást az aranyoklevélről, számukra utólag is örömmel adja ki az aranyoklevelet a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar. 
 
Mindnyájuk jelentkezését örömmel várjuk! 
 
Miskolc, 2023. január 17. 
 

 A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa nevében  
Dr. Siménfalvi Zoltán 

dékán 


