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Dékán: 

Dr. Kiss-Tóth Emőke 
PhD 

 

Általános 

dékánhelyettes: 

Dr. Valikovics Attila 
 

Tudományos 

dékánhelyettes: 

Dr. Takács István 

 

Kedves vendégeink! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani néhány szállás-, étkezés-

lehetőséget, kikapcsolódásra, feltöltődésre alkalmas programot. 
 

Unihotel*** 
Az Egyetem város területén található. 

Cím: 3515, Egyetem u.1., Tel.:46/560-250 

 www.uni-hotel.hu, E-mail: szallas@uni-hotel.hu,  

Szolgáltatások: saját parkoló, kondicionálóterem, szolárium, felszerelt mini 

konyha, hűtőszekrény, internet hozzáférés. 

Ár: 2 ágyas szoba: 4.900 – 18.000 HUF Fizetőeszközök: készpénz, Szép kártya. 

 

Calimbra Wellness és Konferencia Hotel**** 
A barlang fürdőjéről híres Miskolc- Tapolcán található, az Egyetem város 

közvetlen közelében. Magas színvonalú wellness részleggel várja a 

kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyókat. 

Cím: 3519 Miskolc, Bencések útja 9-11., Tel.:0646/799-200 

www.calimbrawellnesshotel.hu/, E-mail:  calimbra@calimbrahotel.hu 

Szolgáltatások: Zárt parkoló, infra szauna, bel-és kültéri medence, jakuzzi, 

gőzkabin, só barlang. Árak: 2 ágyas szoba reggelivel: 25.0000-38.500 HUF 

Fizetőeszközök: készpénz, bankkártya, Szép kártya, Egészségpénztári 

elfogadóhely. 

 

Creppy Palacsinta Ház 
Nem meglepő, hogy nem csak az országban egyedülálló az étlapuk hiszen 

kínálatukban ötcsillagos ételvarázslatok, speciális receptek szerepelnek, melynél 

minden fogásnak van valami köze a palacsintához. Hiszen ki nem szereti a 

palacsintát?!  http://creppy.hu/ 

Cím: 3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 212. Telefon: +36 70 374 3671 

Fizető eszközök: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, étkezési utalvány 

 

Keszegsütő Miskolc 
Üzletük ötvözi a magyar halak értékeit az évszázados magyar gasztronómiai 

hagyományokkal és ízekkel, a mai rohanó világ ritmusát felvéve a gyors 

kiszolgálással, így a magyar ember számára ismerős ízeket társítják az 

egészséges táplálkozással és a modern világ igényeivel. Cím: 3525 Miskolc, 

Városház tér 3. Tel.: +70/633-18-19  http://keszegsuto.hu/ 

 

Batyu- téka több, mint étterem 
Az étterem a város szívében található. A Fogyatékos Emberek Világnapján 

nyitotta meg kapuit. Hiszen fogyatékossággal élők és megváltozott 

munkaképességűek készítik el a remek ételeket. Ezzel bizonyítva azt, hogy ők is 

a társadalmunk fontos résztvevői. Akár a napi menü közül is választhatunk. 

Cím: 3530 Miskolc Arany János utca 4. Telefon: +36 46 500 - 245  

www.batyuteka.hu Email: etterem@batyuteka.hu 

Fizetési eszközök: készpénz, bankkártya.  

 

 

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar 3515, Miskolc-Egyetemváros, B/3-B/4 épület. 

T.: (46)360-560, Fax: (46)365-541 

E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu  
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