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Miskolc – a lehetőség
Miskolc mára már felkerült Magyarország 

autóipari térképére. Ez egy kiemelten fon-

tos eredmény, ugyanakkor nagy lehető-

ség a nyitásra új szegmensek felé, és arra, 

hogy gyártóbázisként is tovább gyarapod-

va – együttműködve a Miskolci Egyetem-

mel – egyben járműipari kutató-, fejlesztő 

központtá váljunk.

Két olyan történelmi lehetőség, amivel tudunk is, és fo-

gunk is élni. 

Kiváló nemzetközi nagyvállalatok választottak már minket, amelyek folyamatosan fejlesztenek, ráadásul 

élénk az érdeklődés Miskolc új iparterületei iránt is. Emellett vannak olyan helyi kis- és középvállalkozá-

sok, amelyekben megvan a potenciál, hogy a nagyok versenytársai legyenek.

A város gazdasága nagyon sokszínű, ugyanakkor legnagyobb termelő cégei – egy kivételével – mind 

az autóipari szektorba tartoznak. A folyamatos gyarapodásnak, fejlesztésnek köszönhetően az elmúlt 

években ugrásszerűen nőtt a foglalkoztatottak száma, csak ebben a szektorban közel tízezren dolgoznak 

Miskolcon.

A kedvező miskolci gazdasági környezetet legjobban az mutatja, hogy a város iparűzési adóbevétele 

adóemelés nélkül is folyamatosan és nagymértékben növekszik. 

Új termelőüzemek, csarnokok épülnek, fejlődik az infrastruktúra, vonzóbbá válnak az ipari parkok.

Mindemellett szorosan együttműködve a vállalatokkal, az Egyetemmel és az Iparkamarával folyamato-

san új programokat indítunk, hogy biztosíthassuk a megfelelően képzett helyi munkaerőt. 

Az Automotive Hungary Kiállítás jó lehetőség, hogy megmutassuk, miért érdemes Miskolcot választani 

befektetőként, munkaadóként, és munkavállalóként is. 

Magyarország egyik legjobb adottságokkal rendelkező nagyvárosaként bátran kijelenthetjük: Miskolc a 

Te helyed!

Dr. Kriza Ákos

Miskolc MJV polgármestere
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Miskolc a Te helyed

A TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 számú „Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum 

Programja” a városra és térségére kiterjedő formalizált együttműködés a munkaerőpiacon 

érintett szervezetek és intézmények között. Miskolc MJV Önkormányzata, a Miskolc Holding 

Zrt., a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Kereskedelmi és Iparkamara va-

lamint a város vállalkozásai, oktatási és civil szervezetei közösen kidolgozott foglalkoztatási 

stratégia mentén, valós munkaerőpiaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és 

humán fejlesztési, illetve foglalkoztatási programokat valósítanak meg.

A fejlesztés eredményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata emelni kívánja a 

helyi foglalkoztatás szintjét és fejleszteni kívánja a város értékteremtő vállalkozásait. A Pak-

tum 2016-2021 között tartó megvalósítási időszakában elvárt eredmény, hogy legalább 2014 

fő potenciális munkavállaló kapcsolódjon be a programokba, de a város célja, hogy ennél 

lényegesen több személyt szólítson meg és tegyen alkalmassá a városban működő cégek 

részéről jelentkező munkaerőigény gyors és megfelelő szintű kielégítésére. Célcsoport: a 

25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti pályakezdők, az 50 év felettiek, az alacsony iskolai vég-

zettségűek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, gyermeküket egyedül nevelők, a 

roma nemzetiségűek és a megváltozott munkaképességűek alkotják.

A projekt keretében munkaerőpiaci helyzetelemzés készítésére, foglalkoztatási stratégia ki-

dolgozására és foglalkoztatási fórumok szervezésére is sor kerül. Az előkészítést a résztve-

vők toborzása, felkészítése, képzése, mentorálása, egyéni támogatása és végül a munkába 

állók segítése követi.

A program az Európai Szociális Alap (ESZA) 2,943 milliárd forintos támogatásával valósul 

meg, mely összeg képzési támogatással, bértámogatással és a járulékos költségek fede-

zésével teszi lehetővé a képzések megvalósítását és a munkaerőhiány  mellett a foglalkoz-

tatók kiadásainak csökkentését.
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Ipari parkok: összkomfort a beruházóknak
 

Az önkormányzati tulajdonú Miskolci Ipari Park területe mára elérte a 224 hektárt, itt talál-

ható többek között a BOSCH cégcsoport, a Remy Automotive Hungary és több logisztikai 

vállalkozás. A területén működő cégek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően ma már 

csak kisebb vállalkozások számára tud helyet biztosítani.

A Miskolc Déli Ipari Park 93,5 hektáros területén a Takata világcég létesített gyárüzemet, 

amelynek munkavállalói létszáma röviddel az Automotive Hungary 2016 kiállítás megnyitá-

sa előtt már elérte a 2018-ra tervezett létszámot. Az ipari park 2015-ben megkapta Az év be-

fektetőbarát ipari parkja címet, köszönhetően annak is, hogy területén a TAKATA rekordidő 

alatt valósította meg az elmúlt évek legnagyobb zöldmezős beruházását.

A már üzemelő ipari parkok mellett folyamatban van egy, a jelenlegieknél nagyobb ipar-

terület kialakítása, mely kiváló logisztikai adottságainak – vasúti fővonal és autópálya kö-

zelsége – köszönhetően ideális helyszíne lehet a város iránt érdeklődő nagyvállalatoknak. 

A terület fejlesztése elengedhetetlen Miskolc és térsége további gazdaságfejlesztéséhez, 

hatással van a város, a régió valamint Magyarország versenyképességére azáltal, hogy al-

kalmas akár több ezer fő foglalkoztatását eredményező nagyprojekt megvalósítására is. 

Miskolcon ezen kívül két barnamezős, magántulajdonban lévő ipari park is működik.

Mutatja a város és ipara kapcsolatát az is, hogy Miskolc az ország egyetlen városaként 2016-

ban harmadik alkalommal szerezte meg a Befektetőbarát település címet.
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Takata: példaértékű fejlesztés Miskolcon

Az autóipari utasbiztonsági rendszereket gyártó Takata Safety 

Systems Hungary Kft. 2014 októberében kezdte meg a termelést 

Miskolcon található új üzemében. A cégcsoport 68,3 millió eurós 

beruházással 25 hektár nagyságú területen 60 000 m2 beépített 

csarnokrendszert épített fel 10 hónap alatt. A miskolci TAKATA 

gyárban mára már több mint 1000 munkavállaló dolgozik, akik 

a legnagyobb autógyártók számára készítenek életmentő 

utasbiztonsági termékeket. A TAKATA miskolci fejlesztése 

példaértékű több szempontból is: a gyárban időközben elindult 

az applikációs mérnökség, azaz légzsákfejlesztési terület, a 

prototípusgyártás az új autómodellekhez, a design mérnökség 

és program management, valamint a szerszámüzem is. Emellett 

egy 12 000 m2 nagyságú területen zajlik a légzsákmodulok 

tesztelése a legmodernebb technológiai körülmények között.

„Úgy gondolom, Miskolc a leggyor-
sabban fejlődő és legdinamikusab-
ban változó város Magyarországon, 
azirányba, hogy a jövő modern, zöld 
és okos városa legyen. Nagyon jó 
példák erre az új villamosok és CNG 
buszok, valamint az újonnan építendő 
stadion, továbbá Miskolctapolca és 
a belváros fejlesztése, melyek egyre 
szebb és szebb környezetet biztosíta-
nak az itt élők számára. Számos vál-
lalat hozott létre új telephelyet, melyek 
vonzó munkalehetőségeket kínálnak 
frissen végzett diplomások, de akár 
tapasztalt szakemberek számára is. 
Dolgozzunk együtt Miskolc nagyszerű 
jövőjéért!”

Kersten BACHMANN
Director, EMEA Operations 

Airbag & Electronic

TAKATA Safety Systems Hungary Kft.

„Számos történelmi helyszín, mint pél-
dául a Diósgyőri vár vagy Lillafüred, 
továbbá sportmérkőzések a DVTK fut-
ball vagy a Jegesmedvék jégkorong 
csapata kapcsán, emellett a Kocso-
nyafarsang és a CineFest fi lmfesztivál, 
mind-mind egy nagyon változatos 
és izgalmas, élhető hellyé teszik Mis-
kolcot. Természetesen a magyar em-
berek barátságossága nagyon egy-
szerűvé teszi, hogy az ember hamar 
beilleszkedjen és jól érezze magát.”

Rayk FRIEDEMANN
Manager, Operations Infl ator Miskolc

TAKATA Safety Systems Hungary Kft.
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Bosch: elektromobilitás Miskolcról

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Miskolcon gyár-

tott autóipari alkatrészeket szállít – többek között klímaberen-

dezéseket, villamos motorokat – jelentős autóipari cégeknek, 

Európa összes országába, valamint Ausztráliába és az Egyesült 

Államokba.

Legújabb generációs termékei közül a fékrásegítő motor és a 

menetstabilizátor a hibrid és elektromos meghajtású járművek 

nélkülözhetetlen alkatrészei.

Az autóipari alkatrészek mellett a gyár kiemelkedő terméke az 

eBike meghajtás, egy rendkívül fejlett és intelligens erőrásegí-

tés-rendszert alkalmazó motoregység, amelynek gyártásáért 

és technológiájáért is magyar szakemberek felelnek.

„Különböző európai városokban lak-
tam már eddig életem során. Ezen 
tapasztalatok alapján meggyőző-
désem, hogy Miskolc egy olyan hely, 
ahol jó élni, dolgozni és a munka után 
kikapcsolódni.”

Dr. Frank-Stephan KUPFER
alelnök
gazdasági ügyvezető igazgató
Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft.

„Középiskolás korom óta élek Miskol-
con. Az elmúlt 20 évben a város hatal-
mas fejlődésen ment keresztül foglal-
koztatás, szabadidős tevékenységek 
és életkörülmények tekintetében. 
Büszke vagyok arra, hogy miskolci la-
kos vagyok.”

PALIK Gergely
termelési csoportvezető
Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft.
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Shinwa: az első fecske Japánból érkezett

Miskolcon a Shinwa-cégcsoport 1998-as beruházása tekinthe-

tő a külföldi tőke első jelentős megnyilvánulásának. A miskolci 

üzemben 18 éve folyamatos a termelés, itt fröccsöntő, festő, lé-

zergravírozó és összeszerelő részleg működik.

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. a kezdetektől második kö-

rös (TIER 2-es) autóipari beszállítóként működik. Ma főként az au-

tók belsejében található gombszettek, klíma és multimédiave-

zérlők előlapjai valamint egyéb dekoratív műanyag alkatrészek 

készülnek a miskolci gyárban. A Shinwa termékei megtalálhatók 

a világ vezető autómárkáiban, többek közt Opel Zafi ra és Mokka, 

Fiat Ducato, Lancia Y, BMW 3-as sorozat, Mercedes B, C osztály 

használja az itt gyártott előlapokat és gomb szetteket.

„Létezik egy elvághatatlan kötelék, 
ami mindenkit ideköt, kerülhetsz a 
világ bármely pontjára. Én 10 év után 
jöttem haza és azt mondom: csak 
azért is Miskolc.”

NAGY Melinda
minőségügyi mérnök
Shinwa Magyarország Precíziós Kft.

 „Miskolc az autóipar új fellegvára, 
gyorsan épülő falakkal és tornyokkal.”

LANGE Péter
tervezőmérnök
Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
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Remy: gyorsaság, változatosság, rugalmasság!

 A Remy prémium autómárkákhoz kiváló minőségben újít fel 

generátorokat és indítómotorokat, melyeket ugyanolyan szi-

gorú követelményeknek és teszteknek vetnek alá, mint új tár-

saikat. A vállalat jelenleg több mint 500 munkavállalóval, 5000 

négyzetméteren személy-, haszon- és nehézgépjárművek, 

valamint munkagépek generátorainak és indítómotorainak fel-

újítását végzi. Emellett kisebb volumenben gyártják is ezeket 

tehergépjárművek, buszok számára, és önindítókat újítanak fel 

oldtimer autókhoz, valamint hajókhoz is. Sikerének kulcsa a ru-

galmas, hatékony működés és a piac- és vevőigényekre való 

gyors reagálás. 

A Remy Automotive Hungary több mint 15 éve elkötelezte ma-

gát Miskolc mellett.

„Debrecenből érkeztem ide, és rögtön 
magával ragadott a pezsgő kulturális 
élet, a számos sportolási lehetőség, a 
Bükk-hegység lélegzetelállító szép-
sége. Úgy érzem, hogy Miskolc az én 
városom.”

KISS Zoltán
folyamatfejlesztő mérnök
Remy Automotive Hungary Kft.

„Itt születtem Miskolcon, azóta is min-
den ide köt. Jó látni, hogy a város fo-
lyamatosan fejlődik, nem csak gazda-
ságilag, egyre színesebb kulturális és 
sportélet van Miskolcon. Mindezeket 
látva nem kérdés számomra, hogy a 
későbbiekben is itt szeretném a karri-
erem építeni.”

SÁRI Norbert
termékspecialista
Remy Automotive Hungary Kft.
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BOKIK: a vállalkozások megbízható partnere

 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) ma a megye 

meghatározó gazdaságszervező ereje, hagyományosan jó kapcsolatot ápol a környező 

országok társkamaráival és az Európai Unió szinte valamennyi országának gazdaságfej-

lesztő szervezetével. A kamara egyre szélesedő szolgáltatásai közé tartozik a szakmai 

tanácsadás, ezen belül is a jogi, kereskedelemtechnikai, minőségügyi és iparjogvédel-

mi ügyek. A BOKIK pályázatfi gyeléssel, pályázati tanácsadással és a Széchenyi Kártya 

programmal támogatja a vállalkozások forráshoz jutását. Bel- és külföldön egyaránt se-

gíti tagjai piacra jutását, üzleti partnerek felkutatását. Kiállításokon és vásárokon közös 

bemutatkozási lehetőségeket szervez. Mindezek a kkv-szektor exportteljesítményének 

növelését, az innováció erősítését szolgálják. Jelentős a kamara szerepe a szakképzés-

ben, a duális képzési rendszer működtetésében. A BOKIK közjogi feladatainak ellátá-

sával is segíti a térség fejlődését, megkönnyíti a megye vállalkozóinak érvényesülését.

NOHAC: együtt a járműipari beszállítókkal

Mára Közép-Kelet-Európa vált az autógyártás központjává, gyakorlatilag az összes je-

lentős európai és távol-keleti gyártó rendelkezik gyártóbázissal a régióban. Érdekük, 

hogy az alkatrészek helyi, vagy közeli beszállítóktól érkezzenek, tehát a régió cégei-

nek – így az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) tagvállalatainak is – jó 

esélyük van arra, hogy beszállítói pozíciót szerezzenek, illetve a meglévőt tovább erő-

sítsék. A NOHAC 2006 végén alakult három vezető beszállító cég, valamint a Miskolci 

Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ és a BOKIK részvéte-

lével. A klaszter ma is a Kamara aktív támogatásával működik. A NOHAC célja, hogy az 

észak-magyarországi térség autóipari beszállítóinak társulása révén növelje azok ver-

senyképességét, innovációs- és jövedelemtermelő képességét, közelebb hozza tagjait 

az európai autógyártáshoz és az európai autógyártást meglévő és leendő partnereihez. 

Az alapítást követően számos cég csatlakozott a klaszterhez, amely mára több mint 70 

tagot számlál. Többségük fém- és műanyag megmunkáló vállalkozás, de találunk köz-

tük tervezőirodákat, tanúsítással és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokat 

is. A klaszter tagvállalatai által foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 11 600 főt, ár-

bevételük megközelíti a 450 milliárd forintot. Az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 

2014 decemberében elnyerte az „Akkreditált Innovációs Klaszter” címet.



 

Bay Zoltán Kutatóintézet: K+F és mérnöki 
szolgáltatások az iparnak

Az 1993-ban alapított Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasz-

nú Nonprofi t Kft. Miskolcon működő részlege az észak-magyar-

országi régió vezető alkalmazott kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

kutatóintézete. Tevékenysége ipari termékek, technológiák, új 

anyagok, SMART rendszerek tervezésére és fejlesztésére irá-

nyul, valamint kiemelten foglalkozik a hazai és külföldi vállalatok 

technológiai támogatásával. Fejlesztési projektjei keretében a Bay 

Zoltán Kft. olyan magas hozzáadott értékű mérnöki megoldások 

kidolgozását végzi, melynek eredményeként költséghatékony, in-

novatív termékek, technológiák és költséghatékonyan és innovatív 

módon üzemelő rendszerek jönnek létre az üzleti siker érdekében.

A kutatóintézet kezdetektől művelt szakterületei a logisztika (gyár-

tási, közlekedési, szállítási, hulladékgazdálkodási, katasztrófavédel-

mi), az ipari gyártástechnológiák, az újrahasznosítás, az informati-

ka- és szerkezetintegritás (üzemelési biztonság). Az utóbbi tíz évben 

több új szakterület indult el és erősödött meg: környezetmenedzs-

ment, mechatronika, energetika, illetve anyag- és nanotechnoló-

gia, anyagvizsgálatok. A kutatóintézet a jelenlegi kompetenciáival 

komplex, több tudományterületet átfogó mérnöki fejlesztési- és 

szolgáltatási projekteket is sikeresen hajt végre.

A Bay Zoltán Kft. 

szerepet vállal a 

PhD képzésben is, 

saját fi nanszírozású 

ösztöndíjak adomá-

nyozásával, illetve 

aktívan bekapcso-

lódott a duális kép-

zésbe, ezzel is tá-

mogatva a kutatói 

utánpótlás-nevelést.

„A Bay Zoltán kutatóintézet olyan fi atal 

diplomásokat vár, akik kihívásokkal 

teli, változatos szakmai feladatokra 

vágynak, ipari igényekhez kapcsoló-

dó fejlesztésekben szeretnének részt 

venni, igényes munkakörnyezetben és 

jó csapatban dolgozni.”

LENKEYNÉ Dr. BIRÓ Gyöngyvér

divízió igazgató

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofi t Kft.

Mérnöki Divízió
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A gazdaság hátországa
Egy vállalat letelepedésekor alapvetően két feltételt vizsgál: az adott iparág 
munkakultúráját, hagyományát, és azt, milyen a képzés színvonala, feltétel-
rendszere. Ezért az oktatási háttér minősége, stabilitása kiemelt szerepet ját-
szik a befektetési döntések előkészítésénél.

A Miskolci Egyetemen 7 egyetemi kar és 1 intézet működik. A városban 32 szakközép- és szakképző 

intézmény, 15 gimnázium és 35 alapfokú oktatási intézmény összehangolt munkája, eredményes együtt-

működése garantálja a jövő szakembereinek képzését.

Miskolci Egyetem: a tudás nagy vonzerő

A Miskolci Egyetem meghatározó színtere az országban zajló műszaki képzésnek, így Miskolc és 

térsége életében is jelentős szerepet tölt be.

A komoly múlttal és hagyományok-

kal rendelkező Miskolci Egyetem 

a világ első műszaki felsőoktatá-

si intézményének jogutódja. Nap-

jainkban már hét egyetemi karon 

van képzés, a mérnökhallgatókat a 

Műszaki Földtudományi Kar, a Mű-

szaki Anyagtudományi Kar, a Gé-

pészmérnöki és Informatikai Kar 

oktatói és kutatói várják jól felszerelt 

laboratóriumokban, korszerű tan-

anyagokkal. A társadalomtudomá-

nyi karokon jogász-, közgazdász- és 

bölcsészképzésben vehetnek részt 

a diákok. Emellett Egészségügyi Kar 

és Bartók Béla Zeneművészeti Inté-

zet is működik az Egyetemen, me-

lyek jelentős vonzerőt képviselnek. 
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A Miskolci Egyetem kiterjedt nemzetközi együttműködési hálózatának köszönhetően lehetőséget bizto-

sít hallgatóinak külföldi egyetemeken való részképzésekre is.

Miskolcot az elmúlt évtizedben több nemzetközi nagyvállalat választotta beruházásának helyszínéül. 

A vállalatok – a városvezetés nyitottsága és befektetőbarát politikája mellett – elsősorban a Miskolci 

Egyetem szellemi kapacitása, a helyben meglévő szakképzett munkaerő, a keleti piacok közelsége és a 

kedvező logisztikai adottságok miatt telepedtek le a városban.

Az egyetemen a felsőoktatásban is szerepet kapó, duális képzést megvalósító Lean menedzsment spe-

cializáció is indult.

Miskolc szerepe a megyében, illetve a régióban folyó K+F tevékenységben meghatározó. Ezen belül is 

kiemelkedő fontosságú a Miskolci Egyetem, mely számos nemzetközi jelentőségű projekt indítója, illetve 

közreműködője.

Járműmérnöki alapszak

A Járműmérnöki alapszakot a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 2015-ben akkreditálta. A képzés 2016 

szeptemberében indult 37 hallgatóval. A Karon belül számos intézet vesz részt járműipari oktatási és 

kutatási témákban. Ilyen az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet (anyagvizsgálat, hegesztés, 

hőkezelés, képlékenyalakítás), az Automatizálási és Infokommunikációs Intézet (telekommunikáció, 

digitális irányítástechnika), az Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet (folyamatirányítás és méréstechnika), 

az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet (energiahatékonyság, áramlástechnikai számítások és 

mérések, hegesztett járművázak), a Gép- és Terméktervezési Intézet (fogaskerék hajtóművek, csapágyak, 



 15

tribológia, műszaki akusztika), a Gyártástudományi Intézet (gyártási- és technológiai folyamatok 

tervezési módszereinek korszerűsítése), a Logisztikai Intézet (anyagmozgató gépek, logisztikai 

rendszerek), a Műszaki Mechanikai Intézet (szilárdságtani és dinamikai számítások, végeselemes 

modellezés és szimuláció) és a Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet (szerszámgép-tervezés, 

mechatronikai modellezés). Az Egyetem és a hallgatók autóipar iránti elkötelezettségét mutatja a 

Formula Racing Miskolc hallgatói kezdeményezés, amelynek keretében saját építésű autóval vesznek 

részt a diákok a Formula Student Hungary versenyeken. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar ME-Kart 

csapata a Go-Kart, Go-Bosch! 2014 és 2016 között megrendezett hároméves, meghívásos versenyének 

mindhárom fordulójában megszerezte az abszolút győztes címet.

Miskolci Felnőttképző Központ: munkaerőből szakképzett munkás

A Miskolci Felnőttképző Központ alapintézménynek számít a szakmai középfokú oktatásban és a felnőtt-

képzésében. Igényesen kialakított gyakorlati helyei, felszerelt műhelyei és laboratóriumai biztosítják a ré-

gióban működő szakképző iskolák diákjainak gyakorlatorientált képzését. A nappali oktatás kiszolgálásán 

túl a felnőttképzés és átképzés területén is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt, OKJ-s szakképesí-

tést adó programok mellett céges, kompetencia alapú és nyelvi képzések megvalósításával is foglalko-

zik. E mellett részt vesz az államilag támogatott munkaerőpiaci képzésekben. Kiemelt szakmacsoportjai 

a gépészet, informatika 

és elektronika. A Fel-

nőttképző Központ gép-

parkja lehetőséget kí-

nál termelő folyamatok 

végrehajtására, szabad 

kapacitásuk lehetővé te-

szi a bérmunkát is – el-

sősorban CNC gépeken 

esztergálási, marási és 

szikraforgácsolási fel-

adatokban. 
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Miskolc a kulturális központ
Miskolc Európa különleges városa, ahol a múlt és a jelen találkozik, ahol min-
den évszakban pihenést talál a test és felfrissülést a szellem.

A város szívében Európa leghosszabb sétálóutcája hív izgalmas kulturális kalandozá-

sokra és romantikus sétákra . A patinás épületek sorába a jelenkor ujjlenyomataként 

ékelődnek a modern formák, amelyek társaságában éttermek és cukrászdák várják a 

finom falatokra éhezőket.

A kis Velenceként is emlegetett város „folyópartját” ölelő teraszok kényelméhez a Szin-

va patak halk morajlása nyújt fenséges szimfóniát. Unikális látvány a város közepén 

magasodó Avas-hegy, amelynek északi oldalában több mint 900 – köztük sok 300-

400 éves – pince és borház található.

Az ország első kőszínházának, a Miskolci Nemzeti Színháznak ódon falai közt színpadra 

kerülnek a nagy klasszikusok mellett a kortárs darabok. A komolyzenét kedvelők szá-

mára a Miskolci Szimfonikus Zenekar kínál tartalmas kikapcsolódást. A kíváncsi látoga-

tókat számos múzeum várja, köztük a Pannon-tenger Múzeum interaktív környezetben 

mutatja be a 7 millió éves mocsári ciprusokat, illetve a Képtár a vidék leggazdagabb 

galériájaként hívogat. Közép-Európában egyedülálló módon eredeti pompájában 

épült vissza Nagy Lajos király vára, a Diósgyőri vár, ahol megelevenednek a legendák.

Miskolc mindennapjait pezsdítik az olyan rendezvények, mint a több napon át tartó 

Becherovka Miskolci Kocsonyafarsang, a nyarat megindító Bartók Plusz Miskolci Ope-

rafesztivál, vagy az ősz közeledtét jelző Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Film-

fesztivál.

A kulturális élményekhez a Bükk csodái adnak természetes díszletet. Vadregényes út 

vezet Miskolc-Lillafüredre az ország legnagyobb kisvasúti viaduktján keresztül, ahol 

az újjáépült Lillafüredi Függőkert és Vízesés felemelő élményt nyújt. Miskolc másik 

gyöngyszeme Miskolctapolca, ahol a kristálytiszta mikroklímájú barlangrendszerben 

kialakított, Európában is egyedülálló természeti képződmény, a Barlangfürdő fogadja 

a vendégeket. Az aktív kikapcsolódás és vizes sportok szerelmeseit a város újjáépített, 

Green City elvek alapján akkreditált strandja, a Miskolctapolcai Strandfürdő várja.

A helyszínek szinte mindegyikét kerékpárút köti össze, amely a következő években 

tovább bővül. Miskolc az a város, amely nyugalmat áraszt és otthonul szolgál, ugyan-

akkor színes attrakciókkal teszi izgalmassá a hétköznapokat.

Miskolc a Te helyed!





Shinwa Magyarország
Precíziós Kft.
3534 Miskolc, Muhi u. 2/A.
+36-46/530-700
shinwa@shinwa.hu
www.shinwa-net.com

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
+36-46/565-111/2055 mellék
rekstrat@uni-miskolc.hu
www.uni-miskolc.hu

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. 
3519 Miskolc, Iglói u. 2.
+36-46/560-110
bay-logi@bayzoltan.hu
www.bayzoltan.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara – BOKIK
3501 Miskolc, Pf. 376
+36-46/501-090
bokik@bokik.hu
www.bokik.hu

Miskolci Felnőttképző Központ Kft.
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.
+36-46/781-918
info@miskolcifelnottkepzo.hu
www.miskolcifelnottkepzo.hu

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
+36-46/512-706
alpolgarmester2@miskolcph.hu
www.miskolc.hu I www.hellomiskolc.hu

Miskolc Holding Zrt.
3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 1-3.
+36-46/516-450
invest@miskolcholding.hu
www.miskolcholding.hu

Robert Bosch Energy
and Body Systems Kft.
3526 Miskolc, Robert Bosch park 3.
+36-46/518-600
www.bosch.com

Takata Safety Systems Hungary Kft.
3516 Miskolc, Takata út 1.
+36-46/407-903
Takata.Hungary@eu.Takata.com
www.takata-miskolc.hu

Észak-magyarországi Autóipari
Klaszter (NOHAC)
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
+36-46/501-092
tamas.csabai@nohac.hu
www.nohac.hu

Remy Automotive Hungary Kft.
3527 Miskolc, Zsigmondy V. út 42.
+36-46/501-160
info@remyinc.hu
www.remyinc.eu

Európai Szociális

Alap
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Kiadó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
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Szerkesztőség: Keszténé Kiss Jolán, Balog Orsolya, Pásztor Imre 
– Miskolc Holding Zrt.
Közreműködők: Juhász Nóra, Várnai Beáta – Miskolc Holding Zrt.
Szabó Máté – Miskolc Polgármesteri Hivatal, Marien Anita –
Miskolc Polgármesteri Hivatal Kulturális és Városmarketing Osztály
Nyomdai munkálatok: MiProdukt Kft. 
Fotók: Hanák Tibor, Kupcsik Sarolta, Mocsári László, Végh Csaba, 
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Bay Zoltán KH. Nonprofi t Kft., Remy Automotive Hungary Kft.
Robert Bosch Energy and Body System Kft.,
Takata Safety Systems Hungary Kft.,
Shinwa Magyarország Precíziós Kft.,



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /HUN ()
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


