
A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA 

 
 
Karunk az ország negyedik legidősebb jogi karaként a 2016/17-es tanévben ünnepelte az eperjesi-
miskolci jogi oktatás megindulásának 350. és a miskolci jogi oktatás újraindulásának 35. 
évfordulóját.  
 
 Az evangélikus jogi oktatás 1667-ben vette kezdetét a felvidéki Eperjesi „Collégium”-ban. A 

kollégium 1665-ös alapító okirata három nemes célt jelölt ki 
az intézmény számára; nevezetesen, hogy legyen ez az 
intézmény „a Mindenható Isten tiszteletének temploma, az 
igaz tudományok universitasa és a hazaszeretet bevehetetlen 
vára örök időkön át”.  
 
A Collegium első tanárai közt tisztelhetjük azt a Pankratius 
Mihályt, aki az első magyar közjogi munkával szerzett 
elévülhetetlen érdemeket. De az oktatók közt található többek 
között „Maléter István, az ismert radikális párti korifeus” 
csakúgy, mint Csengey Gusztáv, aki „(T)anítványaitól lelkes 

hazafisága jeléül az „utolsó kuruc" jelzőt kapta.” „Itt oktatott Vécsey Tamás a legkiválóbb római 
jogászok egyike, Ereky István a közigazgatástan nagy hírű professzora. Innen indult Berzeviczy Albert, 
Horváth Ödön, Moór Gyula pályája.” (Stipta I., 1989) 
 
A Tarca-parti Athén - ahogy Eperjest nevezték - intézményének története, diákjainak 
– köztük Thököly Imrének, Kossuth Lajosnak – és tanárainak szerepvállalása a 
magyar történelem sorsfordító pillanataiban bizonyította, hogy az alapítók elérték 
céljukat. A jogi oktatás minősége szintén rendkívül magas színvonalú volt.  
 
1815-től a Collegium a jogi oktatás önálló intézményeként működött, mint Eperjesi 
Evangélikus Jogakadémia. 
 
A Felvidék cseh megszállása, és az önálló csehszlovák állam deklarálása után a helyzet bizonytalanná, 

a trianoni békediktátummal pedig reménytelenné vált. 
„Kollégiumi termeiket cseh katonák szállták meg, 
eltiltották a magyar nyelvű oktatást. Méltatlankodó 
tanáraikat rövid időre letartóztatták.” (Mikler Károly, a 
Miskolci Jogakadémia első dékánja; 1922)  
Az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia Miskolc város 
polgárainak hívására és támogatásával Miskolcra 
költözött, amely esemény egyúttal Miskolc város első 
felsőoktatási intézményének megtelepedését is jelentette.  
 
Az 1919-es átköltözés sikeres volt: a Miskolci 
Evangélikus Jogakadémia megállta a helyét az új 

helyzetbe került csonka országban is, s így a Jogakadémia Miskolcon is betöltötte az alapítók 1665-ben 
tételezett céljait.  
 
Ez az elkötelezett és magasan képzett oktatók és professzorok körének 
köszönhető.  
Csak néhány név, a teljesség igénye nélkül: Pólay Elemér római jogász, Bruckner 
Győző jogtörténész (a képen), Hacker Ervin büntetőjogász vagy Zsedényi Béla 

Nemzetgyűlés elnöke alkotmányjogász, aki az 1944-ben alakult Ideiglenes 
volt, s később mártírhalált halt. 



 
Mindezen elvárásoknak azonban csak a II. Világháborút követő kommunista hatalomátvételig tudott 
eleget tenni a Jogakadémia, amikor is 1949-ben – a katolikus, református jogakadémiák mellett – az 
Evangélikus Jogakadémiát is megszüntették. Ezt követően a diktatúra mindent elkövetett, hogy az 
egyházi jogi oktatásnak lehetőleg még az emlékét is elfeledtesse.  
 
Hamarosan azonban jogászhiány alakult ki a vidéki Magyarországon, és ennek leküzdése érdekében az 
akkori állami vezetők egy új jogi kar felállítása mellett döntöttek. Abban, hogy erre éppen Miskolcon 
került sor, jelentős kezdeményező szerepe volt Dr. Novák Istvánnak is, a Miskolci Evangélikus 
Jogakadémia egykori tanárának - de az akkori politikai környezetben az egykori Eperjesi-Miskolci 
Evangélikus Jogakadémia közötti kapcsolat megteremtésére nem kerülhetett sor. 
  
A miskolci jogászképzés (újra)alapítására 1980-ban került sor, s ennek nyomán 1981 szeptemberében 

indult meg az oktatás – 120 fő nappali, s 60 fő levelező tagozatos joghallgatóval. 
A döntést több évnyi előkészítő munka előzte meg, melynek summázata az volt, 
hogy a piacgazdaság felé elmozduló Magyarország szakemberellátása – 
különösen az északkeleti régióban – e képzés megindításával, majd az Állam- és 
Jogtudományi Kar felállításával oldható meg leghatékonyabban.  
 
Az így megfogalmazott közpolitikai 
várakozásnak a Kar a legteljesebb 
mértékben eleget tett. 

 

Minden egyetem, minden fakultás fő feladata az oktatás és a 
kutatás – így a miskolcié is. Rögtön ezek mellé kell helyezni 
azonban egy harmadik vállalást, mintegy felismert kötelességet: 
a helyi közösség szolgálatát. Miskolc városa, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, az Északkelet-Magyarországi régió az, amelyet a Miskolci Jogi Kar szolgálni szeretne; 
szolgálni a gazdaságot, a közintézményeket, az embereket és családokat, a tanulni vágyó fiatalokat, s a 
tanult fiatalokat kereső munkáltatókat – ezzel is kifejezésre juttatva a környezethez való kötődést, a 
térség integráns részévé válást. 

Ennek szerves és meghatározó eleme az a szellemi örökség és mintegy erkölcsi kötelesség, melyet az 
egykori Miskolci Evangélikus Jogakadémia hagyományozott a Karra: a városból, a városnak, s a 
városért élő Akadémia példáját. A Miskolci Jogi Kar azzal is tiszteleg elődei előtt, hogy ereje szerint 

igyekszik megfelelni ennek a magas mércének. 

 

Az első kapcsolatfelvételre az 1990’s években kerülhetett sor. 1991-
ben megállapodást kötött az Evangélikus Egyház Akadémiája és a 
Miskolci Egyetem Jogi Kara, deklarálva többek között azt, hogy a 
Miskolci Jogi Kar az Eperjesi-Miskolci Jogakadémia szellemi 
örökségének hordozója. Az aláírók között volt Fabiny Tibor, az 

Evangélikus Akadémia professzora, Novotni Zoltán magánjogász professzor, mint a Miskolci Jogi Kar 
dékánja, valamint annak római jogász professzoraként az a Zlinszky János is, aki később alkotmánybíró, 
majd a katolikus jogi kar alapító dékánja is lett. 



2016-ban újabb megállapodás köttetett a Miskolci Egyetem és 
az Országos Evangélikus Egyház között, amelyben az egyház 
ismét megerősítette a Miskolci Jogi Kar státuszát az Eperjesi-
Miskolci Jogakadémia szellemi örököseként.  

A megállapodást ünnepi tanúként írta alá az akkor 96 esztendős 
Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Jogakadémia evangélikus 
egyházjogász professzora (és korábbi diákja!), a Miskolci 
Egyetem Díszpolgára, aki az Eperjesi-Miskolci Jogakadémia 
szellemi örökségének ápolásában is kimagasló érdemeket 
szerzett. 

 

Az újraindított miskolci jogászképzésben a jogtudomány számos kimagasló alakja vállalt, illetve vállal 
szerepet. A már elhunyt Horváth Tibor és Kratochwill Ferenc büntetőjogász, Gáspárdy László polgári 
eljárásjogász, Bíró György polgári jogász professzorok munkásságára ma is emlékszik a 
jogásztársadalom. A miskolci jogi műhelyben a szakma számos kimagasló tudású 
szakembere, más karok jelenlegi és volt dékánja kezdte pályafutását, de 9 későbbi 
alkotmánybíró is erős kari kötődéssel rendelkezett.  

 

A Karon folyó magas színvonalú képzés rangos elismerése volt 2006-ban, 
éppen a miskolci képzés újraindulásának 25-ik évfordulóján, hogy a 
Magyar Akkreditációs Bizottság a jogi karok közül egyedüliként adta át 
kétszeresen - mind a jogász szak, mind a Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola részére - a „Kiválósági hely” címet.		

 

Az irányt folytatva a Kar büszke arra, hogy mára a minősített 
oktatók arányát tekintve (HVG-rangsorok) évek óta kimagasló 
eredményt ér el a jogi karok között (HVG Diploma 2018: az 
„Oktatók kiválósága nappali képzésen” kritérium alapján a 8 
vizsgált jogi kar között az ME ÁJK az 1. helyezést szerezte 
meg!). Büszke arra is, hogy hallgatói számos versenyen 
kimagasló eredményeket értek/érnek el! 

 

A hagyományőrzés a joghallgatók számára is fontos vállalás. Az 1920-
ban életre hívott Miskolci Joghallgatók Testülete legfontosabb 
feladatának a korabeli eperjesi szokások miskolci megőrzését tartotta. A 
Szabadságharcért elkötelezett egykori diákok - például Kossuth Lajos - 
emlékére rendszeresen megrendezték a Jogászmárciust, míg az 
Akadémiát korábban támogató Dessewffy család és mártír fia iránti 
érzület pedig jelentősen közrehatott az október 6.-a kultuszának eperjesi 
kialakulásához.  De a ballagás hagyományát is e Testület örökítette át 
Miskolcra. 

1999. decemberében jött létre a Jogász Örökbaráti Egyesület (JÖBE), 
mely a Valéta Bizottsággal és a Hallgatói Önkormányzattal közösen 
szervezte meg 2003-ban az „első” Jogászmárciust. Ekkor került sor az 
első olyan szakestélyre is, ahol már a jogászok főzték a krampampulit, 
amely – stílusosan – a „Justitia Vére” elnevezést kapta. 

 

A Jogakadémiával az első  kapcsolatfelvételre az 1990’s években kerülhetett sor. 1991-ben 
megállapodást kötött az Evangélikus Egyház Akadémiája és a Miskolci Egyetem Jogi Kara, többek 
között deklarálva, hogy a miskolci jogi kar az eperjesi-miskolci jogakadémia szellemi örökségének 
hordozója. Az aláírók között volt Fabiny Tibor, az Evangélikus Akadémia professzora, Novotni Zoltán 
magánjogász professzor, mint a miskolci jogi kar dékánja, valamint a miskolci jogi kar római jogász 
professzoraként az a Zlinszky János is, aki késő bb a katolikus jogi kar alapító dékánja is lett. 

2016-ban újabb megállapodás köttetett a Miskolci Egyetem és 
az Országos Evangélikus Egyház között, amelyben az egyház 
ismét megerő sítette a miskolci jogi kar státuszát az eperjesi-
miskolci jogakadémia szellemi örököseként. A megállapodást 
ünnepi tanúként írta alá a 97 esztendős Boleratzky Lóránd, a 
miskolci jogakadémia evangélikus egyházjogász professzora 
(és korábbi diákja!), a Miskolci Egyetem Díszpolgára, aki az 
eperjesi-miskolci jogakadémia szellemi örökségének ápolásában is kimagasló érdemeket szerzett. 

 

A 35 éve újraalapított miskolci jogászképzésben a jogtudomány számos kimagasló 
alakja vállalt illetve vállal szerepet. A már elhunyt Horváth Tibor és Kratochwill 
Ferenc büntető jogász, Gáspárdy László polgári eljárásjogász, Bíró György polgári 

jogász professzorok munkásságára ma is emlékezünk. A miskolci jogi mű helyben a szakma számos 
kimagasló tudású szakembere, más karok jelenlegi és volt dékánja kezdte pályafutását, de 9 késő bbi 
alkotmánybíró is erő s kari kötő déssel rendelkezett.  

 A miskolci jogi karon folyó magas színvonalú képzés rangos 
elismerése volt 2006-ban, éppen a miskolci jogászképzés 
újraalapításának 25-ik évfordulóján, hogy a Magyar Akkreditáció Bizottság a jogi 
karok közül egyedüliként adta át mind a jogász szak, mind a Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola részére a „Kiválósági hely” címet. 

Az irányt folytatva büszkék vagyunk rá, hogy mára a minősített oktatók arányát tekintve Karunk 
kimagasló eredményt ér el a jogi karok között (HVG-rangsorok). 

A hagyományőrzés a joghallgatók számára is fontos vállalás. Az 1920-
ban életre hívott Miskolci Joghallgatók Testülete legfontosabb 
feladatának az egykori eperjesi szokások miskolci megő rzését tartotta. 
A Szabadságharcért elkötelezett egykori diákok - így Kossuth - 
emlékére rendszeresen megrendezték a Jogászmárciust, míg az 
Akadémiát korábban támogató Dessewffy család és mártír fia iránti 
érzület pedig jelentő sen közrehatott október 6.-a kultuszának eperjesi 
kialakulásához.  De a ballagás hagyományát is e Testület örökítette át 
Miskolcra. 

1999. decemberében jött létre a Jogász Örökbaráti Egyesület (JÖBE), 
mely a Valéta Bizottsággal és a Hallgatói Önkormányzattal közösen szervezte meg 2003-ban az „első ” 

A Jogakadémiával az első  kapcsolatfelvételre az 1990’s években kerülhetett sor. 1991-ben 
megállapodást kötött az Evangélikus Egyház Akadémiája és a Miskolci Egyetem Jogi Kara, többek 
között deklarálva, hogy a miskolci jogi kar az eperjesi-miskolci jogakadémia szellemi örökségének 
hordozója. Az aláírók között volt Fabiny Tibor, az Evangélikus Akadémia professzora, Novotni Zoltán 
magánjogász professzor, mint a miskolci jogi kar dékánja, valamint a miskolci jogi kar római jogász 
professzoraként az a Zlinszky János is, aki késő bb a katolikus jogi kar alapító dékánja is lett. 

2016-ban újabb megállapodás köttetett a Miskolci Egyetem és 
az Országos Evangélikus Egyház között, amelyben az egyház 
ismét megerő sítette a miskolci jogi kar státuszát az eperjesi-
miskolci jogakadémia szellemi örököseként. A megállapodást 
ünnepi tanúként írta alá a 97 esztendős Boleratzky Lóránd, a 
miskolci jogakadémia evangélikus egyházjogász professzora 
(és korábbi diákja!), a Miskolci Egyetem Díszpolgára, aki az 
eperjesi-miskolci jogakadémia szellemi örökségének ápolásában is kimagasló érdemeket szerzett. 

 

A 35 éve újraalapított miskolci jogászképzésben a jogtudomány számos kimagasló 
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jogász professzorok munkásságára ma is emlékezünk. A miskolci jogi mű helyben a szakma számos 
kimagasló tudású szakembere, más karok jelenlegi és volt dékánja kezdte pályafutását, de 9 késő bbi 
alkotmánybíró is erő s kari kötő déssel rendelkezett.  
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Az irányt folytatva büszkék vagyunk rá, hogy mára a minősített oktatók arányát tekintve Karunk 
kimagasló eredményt ér el a jogi karok között (HVG-rangsorok). 

A hagyományőrzés a joghallgatók számára is fontos vállalás. Az 1920-
ban életre hívott Miskolci Joghallgatók Testülete legfontosabb 
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A miskolci jogi kari élet sajátossága, hogy hagyományrendszerében egyszerre jelennek meg a 
selmecbányai és - az Evangélikus Egyház által is elismerten egyedüliként - az eperjesi gyökerek és 
szokások. 

A Selmeci diákhagyományok 2014-ben felvételre kerültek a Szellemi Kulturális 
Örökség (UNESCO) Nemzeti Jegyzékére. E hagyományok legfontosabb alapját a 
bajtársiasság és összetartozás képezi, és összekötik a Miskolci Egyetem összes 
karának hallgatóit.  

Az ünnepi események, Gyűrű- és Kupaavató Szakestélyek, vagy a műszaki karokon 
viselt gruben, auf, walden vonalától eltérő, sujtásos egyenruha, a 2002-ben a testvérkarok 
képviselői, valamint az egyetem rektora jelenlétében és egyetértésével alapított és felavatott 
jurátus által megteremtett sajátos életérzés sem feledteti a XXI. század kihívásainak 

megfelelő, a jövő igényeit is figyelembe vevő tudásanyag átadására törekvés célját, szükségességét és 
felelősségét. 

 

A kihívásoknak való megfelelés eredményezi a többszintű és egymásra épülő képzési szinteket – jogi 
felsőoktatási szakképzés (JFSZ), alapképzés (BA - Közigazgatás-szervező (kifutó), Igazgatásszervező 
(kifutó), Igazságügyi igazgatási, Munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak), mesterképzés (MA - 
Közigazgatási (kifutó képzés), Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, Kriminológia, Európai 
és nemzetközi üzleti jog), osztatlan jogász, doktori és szakirányú továbbképzések (Adatvédelmi, 
Adójogi, Biztosítási, Európa-jogi, Fiatalkorúak ügyeinek, Gazdasági büntetőjogi, Ingatlanforgalmi, 
Kereskedelmi, Közlekedési, Társasági jogi és cégjogi, Tőkepiaci és bank, Végrehajtási jogi szakjogász; 
Adatvédelmi, Foglalkoztatási és rehabilitációs jogi, Fogyatékosságügyi, Gyermekjogi és 
ifjúságvédelmi, Igazságügyi szociális, Munkaügyi kapcsolatok, Nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi,	 
Senior humánerőforrás, Társadalombiztosítási, Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó; Jogi 
szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi), Jogi 
szakokleveles környezetvédelmi, Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember; Általános és 
igazságügyi mediátor (közvetítő); Bűnmegelőzési koordinátor; Jogi szakokleveles helyi jogszabály-
szerkesztő), ezzel lineáris irányban is lehetővé téve az előre- és hátramozgást. Így biztosítható, hogy 
mindenki a képességeinek megfelelő képzettséggel és végzettséggel hagyhassa el az egyetemet. 

 
A nemzetközi kapcsolatok kialakítását, a külföldi 
megmérettetést, tapasztalatszerzést az idegen nyelv, így 
különösen a német és angol szaknyelv elsajátítását a Kar 
a sikeres Leonardo-, Erasmus+, Campus Mundi, 
CEEPUS, DAAD-, ÖAD-
pályázatok lehetőségének 
megteremtésén túl számos 
formában támogatja (pl.: 

szakfordító képzés, interkulturális kommunikáció 
és konfliktuskezelés-fejlesztés), ezzel is megteremtve a 
globalizált szintéren való munkavállalás esélyét.  

Ezt segíti az idegen nyelvű szakirodalomhoz, amerikai, európai 
stb. adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségének biztosításán túl az a számtalan nemzetközi 
konferencia, külföldi intézményekkel közös kutatás és projektmunka is, mely kitárja az ablakot a 
határon túli szintéren való megmérettetés felé úgy, hogy egyben biztosítja a védett hallgatói környezetet. 

 

Jogászmárciust. Ekkor került sor az első  olyan szakestélyre is, ahol már a jogászok fő zték a 
krampampulit, amely – stílusosan – a Justitia Vére elnevezést kapta. 

A miskolci jogi kari élet sajátossága, hogy 
hagyományrendszerében egyszerre jelennek meg a selmecbányai 
és - az Evangélikus Egyház által is elismerten egyedüliként - az 
eperjesi gyökerek és szokások. 

A selmeczi diákhagyományok 2014-ben felvételre kerültek a 
Szellemi Kulturális Örökség (UNESCO) Nemzeti Jegyzékére. E hagyományok legfontosabb alapját a 
bajtársiasság és összetartozás képezi, és összekötik a Miskolci Egyetem összes karának hallgatóit.  

Az ünnepi események, Gyűrű- és Kupaavató Szakestélyek, vagy a műszaki karokon 
viselt gruben, auf, walden vonalától eltérő, sujtásos egyenruha, a 2002-ben a 
testvérkarok képviselői, valamint egyetemünk rektora jelenlétében és egyetértésével 
alapított és felavatott jurátus által megteremtett sajátos életérzés sem feledteti a XXI. 
század kihívásainak megfelelő, a jövő igényeit is figyelembe vevő tudásanyag 
átadására törekvés célját, szükségességét és felelősségét. 

 
A kihívásoknak való megfelelés eredményezi a többszintű és egymásra épülő képzési szinteket: 

- jogi felsőoktatási szakképzés  

- alapképzés 

x közigazgatás-szervező, igazgatásszervező alapszak (kifutó képzés) 

x igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak 

- mesterképzés  

x közigazgatási mesterképzés (kifutó képzés) 

x osztatlan jogász, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, kriminológia 

- doktori képzés 

- szakirányú továbbképzések, LL.M. képzések, felnőttképzés 

x adatvédelmi, adójogi, biztosítási, Európa-jogi, 

gazdasági büntetőjogi, ingatlanforgalmi, 

kereskedelmi, közlekedési, társasági jogi és 

cégjogi, tőkepiaci és bank, végrehajtási jogi 

szakjogász; fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza 

x adatvédelmi, foglalkoztatási és rehabilitációs jogi, fogyatékosságügyi, gyermekjogi 

és ifjúságvédelmi, igazságügyi szociális, munkaügyi kapcsolatok, nemzeti és 

etnikai kisebbségvédelmi, senior humánerőforrás, társadalombiztosítási 

tanácsadó 

x jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, 

természettudományi) szakember, helyi jogszabály-szerkesztő, környezetvédelmi, 

orvos és egészségügyi szakember, végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó 



A kari kutatóközpontok – így többek között a Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ, a Természeti és 
Humán Erőforrások Joga Kutatóközpont, az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési 
Interdiszciplináris Kutatóközpont, az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont, a Modern 
Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont vagy az Oktatásfejlesztési és Kutatási 
Központ – munkájában és különböző projektjeik megvalósításában is közreműködnek a hallgatók. 

A gyakorlat-/praxisorientált, modulrendszerű, az oktatás és számonkérés módszertanával az aktuális 
igényekhez és szükségletekhez igazodó kurzusok nem csak a hazai 
és nemzetközi jó gyakorlatok átadását, hanem neves gyakorlati 
szakemberek bevonásával a munkaerőpiac elvárásainak 
megfelelő képességekkel kívánják felruházni a hallgatókat. Ennek 
érdekében a Kar szoros és intenzív kapcsolatot tart fenn a 
munkaerőpiaci szereplőkkel. 

Az EU által is hangsúlyozottan elvárt kompetencia-alapú, jól konvertálható tudás elérése érdekében 
tréningmódszertan, case-management, személyre szabott visszajelzés, blended-learning illetve IKT-
technológiák is bevonásra kerülnek az oktatásba.  

Ezt a célt szolgálta/szolgálja többek között a perképviseleti 
kompetenciákat kialakító Jogi Klinikai illetve Antidiszkriminációs 
Jogklinikai Program csakúgy, mint a hallgatókat az egyes szakmai 
szervezeteken keresztül a gyakorlati munkavégzésbe bekapcsoló 
(pl.: „Pártfogó felügyelet a gyakorlatban”, „A gyermekek, a 
betegek és az ellátottak jogvédelmének elméleti és gyakorlati 
kérdései”) , vagy előadói, tanácsadó képességeiket erősítő alternatív / szabadon választott tárgyak köre 
(pl.: „Áldozatorientált Bűnmegelőzési Street-Law Program”, „Gyermekjogi Street-Law Program”, 
„Intergenerációs érdekérvényesítés a gyakorlatban”). A különböző hazai vagy nemzetközi perbeszéd, 
(jog)esetmegoldó, jogi disputa vagy tudományos (pl.: TDK) versenyek, a mentori programok mellett a 
Bruckner Győző Tehetséggondozó Szakkollégium és a Görögkatolikus Roma Szakkollégium is sok 
támogatást tud nyújtani (csakúgy, mint a különböző lemorzsolódást gátló programok). 

Az oktatók, kutatók, doktoranduszok és hallgatók publikációs lehetőségeinek körét számos kari fórum 
bővíti. A „Miskolci Jogi Szemle”, mint a Magyar Tudományos Akadémia „A”-kategóriás, illetve a  
„Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica” „B”-kategóriás folyóirata 
mellett online – „Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AVR Európa)” – illetve 
kimondotta a doktoranduszokat ("Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium”; „Miskolci 
Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai") illetve joghallgatókat („Miskolci Jogtudó”) célzó 
folyóiratok és tanulmánykötet-sorozatok is rendelkezésre állnak. 

 

A Miskolci Jogi Kar évek óta elkötelezett az iránt, hogy ötvözni tudja az elméleti és gyakorlati 
ismeretek körét, és a célcsoport igényeihez igazodó képzési struktúrával és oktatási módszertannal 
számukra valódi értéket jelentő tudást biztosítson. Ez az elvárás régóta fontos szakmai hitvallása a 
fakultásnak. Meggyőződésük, hogy Ferdinand von Steinbeis, az 1800-as évek württembergi 
iskolateremtőjének gondolatai a XXI. században még igazabbak - azaz, hogy hidat kell építeni a biztos 
tudás és a sikeres alkalmazás közé. 

 



 

 


