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JÁRMŰIPARI JÖVŐ

Miskolc gazdasági hátországának egyik legerősebb, ugyanakkor legerőteljeseb-

ben fejlődő ágazata a járműipar, amelyet nemzetközi hírű cégek képviselnek a vá-

rosban. A térség iránti elkötelezettségük nemcsak munkaadóként érhető tetten,  

hanem a Miskolci Egyetem közreműködésével végzett kutatási és fejlesztési prog-

ramjaik megvalósításával is hozzájárulnak a tudásalapú város megteremtéséhez.

A folyamatosan megújuló, speciális szaktudást igénylő járműipar felrajzolta  

Miskolcot Európa gazdasági térképére. A világszerte ismert beszállító cégek napja-

inkban több mint hétezer embert foglalkoztatnak a városban (a város lakosságának 

mintegy 5 százalékát), az itt készülő autóalkatrészek a legtávolabbi országokba is 

eljutnak. Miskolcon működik a NOHAC Észak-magyarországi Autóipari Klaszter köz-

pontja, amely 77 tagjával az egyik legnagyobb autóipari érdekkört képviseli Magyar-

országon. Miskolccal tehát számolni kell, és számolnak is az autóipari beszállítók: 

a Miskolci Egyetemmel együttműködve többek között célzott anyagfejlesztési ku-

tatásokat folytatnak, és közreműködnek a járműipari mérnök egyetemi szakképzési 

struktúrájának kialakításában. A járműiparra és a hozzá kapcsolódó innovációkra így 

egy teljes életpálya építhető közép- és felsőfokon egyaránt.

Miskolc a kapujában áll annak, hogy európai szinten jegyzett járműipari kutató- és fej-

lesztő bázissá váljon.  A 21. századi technológiák, a magas hozzáadott értékű gazdasá-

gi tevékenységek meghonosítása ipartörténeti jelentőségű üzenetet fogalmaz meg: 

rugalmas szakképzési rendszerrel, szakmai továbbképzésekkel, célorientált egyete-

mi fakultásokkal megtámogatott gazdaságfejlesztési elképzeléseket. Ezt szem előtt 

tartva körvonalazódott a város befektetésösztönzési programja, amely célzottan kí-

vánja erősíteni az innovatív ágazatok térnyerését, kiemelten az infokommunikációs,  

a környezetipari, és a járműipari cégek betelepülését.

Az autóipar jövőjét tervezve tehát számíthatnak ránk!

Dr. Kriza Ákos
Miskolc MJV polgármestere
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Az „Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon” projekt - azo-

nosítója: TOP-6.1.1-15 MI-2016-00001 - 1,5 milliárd forintos kere-

tet biztosít a Miskolc Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztésé-

hez. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai 

központi költségvetési előirányzatból kapott támogatást. Meg-

valósítás tervezett időtartama: 2016.10.03 - 2018.11.30, a támo-

gatási intenzitás 100%. 

A 93,5 hektáros terület 2009-ben nyerte el a Miskolc Déli Ipari 

Park (MIDIP) címet. Egy kiválóan megközelíthető ipari övezetről 

van szó, mely az M30-as autópálya bekötőútja és a Budapest- 

Miskolc vasúti fővonal mellett található.

A MIDIP-be több nemzetközi és hazai vállalkozás is otthonra ta-

lált, 2015-ben megkapta „Az év befektetőbarát ipari parkja cí-

met”. Ez az eredmény részben annak köszönhető, hogy terüle-

tén a TAKATA légzsákokat gyártó világcég 10 hónapos rekordidő 

alatt valósította meg az elmúlt évek legnagyobb hazai zöldme-

zős beruházását. 

A TAKATA gyár felépülését követően kiemelten fontossá vált  

a zöldmezős területek infrastrukturális fejlesztése. A 1,5 Mrd fo-

IPARI PARKOK — Összkomfort a beruházóknak

rintos keretet felhasználva folytatódik a terület bővítése és a vo-

nalas hálózatok további kiépítése. A projektben érintett terület 

nagysága összesen 57 hektár.

Feltáró út, buszforduló, közlekedési csomópont, szervizút, csa-

padékcsatorna, csapadékvíz átemelő és záportározó épül, meg-

oldottá válik a szennyvízelvezetés, vegyes forgalmú járda és ke-

rékpárút kerül kialakításra.

A fejlesztések teljessé teszik a terület infrastrukturális ellátott-

ságát, nagymértékben konfortosabbá, biztonságosabbá teszik 

a betelepült vállalkozások működését, és hozzájárulnak a fog-

lalkoztatás növeléséhez, munkahelyteremtő, gazdaságfejlesztő- 

és gazdaságélénkítő hatással bírnak. 

Miskolc a MIDIP mellett több zöld- és barnamezős iparterület-

tel is rendelkezik, melyek közül legnagyobb a Miskolci Ipari Park, 

mely 224 hektáros területen biztosítja a működési feltételeket 

a város termelő és szolgáltató cégei számára. 130 hektáros be-

épített területén több mint 50 vállalkozás található,  ezek között 

méret alapján kiemelkedő a két autóipari beszállító: a Bosch 

cégcsoport és a BPI Group Hungary Kft. (Remy).
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Miskolc MJV iparterületeinek betelepítését számtalan kapcso-

lódó programmal is támogatja.

A Foglalkoztatási Paktum program keretében formalizált 

együttműködés alakult ki a város, a kormányzati szervek és a 

munkaadók között. Az együttműködés célja azon munkaválla-

lói réteg aktivizálása, amely a korábbi programokban még nem 

volt érintett – különös tekintettel a 25 év alatti fiatalokra, a 30 

év alatti pályakezdőkre, az 50 év felettiekre, a GYED-ről, a GYES-

ről, ápolási díjról visszatérőkre, gyermeküket egyedül nevelőkre 

és a megváltozott munkaképességűekre. A program eredmé-

nyeként Miskolc MJV Önkormányzata emelni kívánja a helyi fog-

lalkozatás szintjét és fejleszteni kívánja a területén működő és 

betelepülni szándékozó értékteremtő vállalkozásokat.

MISKOLC — A Te helyed!

A Miskolcra visszatérők és ideköltöző lakosok igénybe vehetnek 

lakhatási támogatást, választhatnak a városi tulajdonban lévő 

bérlakások közül, tervben van továbbá egy vállalatok számára 

szolgáltatást nyújtó munkáshotel kialakítása is.

A város Magyarországon elsőként csatlakozott a Green City 

mozgalomhoz, minden fejlesztést és beruházást ezen alapel-

vek mentén terveztet és kiviteleztet. Az elkerülő utak megépí-

tése, a megváltozott szemlélet, a tudatosság, a közlekedési vál-

lalat modern gépjárműparkja, a megújuló energiára alapozott 

távfűtés lehetővé tette a belváros megújulását, vonzóvá tételét 

– felhívva a figyelmet arra, hogy lakosként, cégként és munka-

adóként is „Miskolc a Te helyed.”



6       

MISKOLC ÉS 
AGGLOMERÁCIÓ

360 000 

SZÁMÍTÓGÉP ÉS 
TÁBLAGÉP

8 000 

KÖZINTÉZMÉNYBEN

ZÖLD ENERGIA A
 

>50 

DEBRECENBUDAPEST

MISKOLC

KASSA

DEBRECEN 115 km

KASSA 86 km

BUDAPEST 183 km

NEMZETKÖZI

MISKOLC
SMART CITY

ÚJ SKODA VILLAMOS 31

>50%

CNG BUSZ75  

MISKOLC
GREEN CITY GEOTERMIA

LAKOSSÁGSZÁM
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SZAKKÖZÉPISKOLAI TANULÓK SZÁMA A NAPPALI OKTATÁSBAN

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZÁMA A NAPPALI OKTATÁSBAN

 HALLGATÓ

AUTÓIPARI HALLGATÓ

MÉRNÖK HALLGATÓ

8 900
  

2 687  

2 612 

2 474  

2 700 

2 265  

1 971  

2 067  

1 785  

1 381  

1 580

8 419

6 766

5 440

5 587

5 632

4 408

4 120

4 496

4 095

1 500 4 000 

DIÁK

36 000 

10066

34

10 000 

EGYETEMI HALLGATÓK
2017/18

 ÖSSZESEN 

AUTÓIPARI KÉPZÉS
A MISKOLCI 
EGYETEMEN

SZAKISKOLA

32 
TANÁR

3 300 

Forrás: KSH 2015.



A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. több mint egy 

évtizede foglalkozik autóipari alkatrészek, elektromos hajtások 

gyártásával Miskolcon. A városunkban gyártott termékeket je-

lentős autóipari cégek számára szállítják. Az elektromos meg-

hajtások termékportfoliója folyamatosan bővül, amelynek kö-

vetkeztében alkalmazottainak létszáma is növekszik. Legújabb 

generációs termékei, mint például a fékrásegítő motor, illetve  

a menetstabilizátor a hibrid és elektromos meghajtású jármű-

vek nélkülözhetetlen alkatrészei. Az autóipari termékek mel-

lett a gyár jelentős terméke az eBike meghajtás, egy rendkívül 

fejlett és intelligens erőrásegítés-rendszert alkalmazó moto-

regység, amelynek gyártásáért és technológiájáért is magyar 

szakemberek felelnek. A folyamatos fejlődés eredményekép-

pen mára több ezer munkavállaló dolgozik azon, hogy a Miskol-

con előállított termékek a legjobb minőségben és a leghatéko-

nyabb módon jussanak el a felhasználókhoz. 

BOSCH — Elektromobilitás Miskolcról

„Miskolc Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő 

területe. A város, ahol jó élni és ahol jó dolgozni, hiszen fejlődő 

infrastruktúrával, folyamatosan szépülő belvárossal és 

nagyon sok turisztikai lehetőséggel  megyeszékhely, és az 

egész régió stratégiai központja. Ez az a hely, ahová érdemes 

mindig visszatérni. Ez a szülővárosom és az életem.”

„Igazán kedvelem Miskolcot, amelynek nevezetességei és 

természeti értékei figyelemre méltóak. Kiváló infrastruktúrá-

jának köszönhetően az autóvezetés és a kerékpározás is 

rendkívüli élményt nyújt. Nyáron én magam is rendszeresen 

közlekedek eBike-kal.”

ANDREJKOVICS Gábor

Logisztikai Osztályvezető

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.

Jochen LIMBERGER

Műszaki Ügyvezető Igazgató

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
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Az autóipari utasbiztonsági rendszereket gyártó Takata Safety 

Systems Hungary Kft. 2014 októberében kezdte meg a terme-

lést 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 mis-

kolci TAKATA gyárban mára már több mint 1 600 munkaválla-

ló dolgozik, akik a legnagyobb autógyártók számára készítenek 

életmentő utasbiztonsági termékeket. A TAKATA miskolci fej- 

lesztése példaértékű több szempontból is: a gyárban időköz-

ben elindult az applikációs mérnökség, azaz légzsákfejleszté-

si terület, a prototípusgyártás az új autómodellekhez, a design 

mérnökség és program management, valamint a szerszám- 

üzem is. Emellett egy 12 000 m² nagyságú területen zajlik a 

légzsákmodulok tesztelése a legmodernebb technológiai kö-

rülmények között.

TAKATA — Példaértékű fejlesztés Miskolcon

„Úgy gondolom, Miskolc a leggyorsabban fejlődő és legdi-

namikusabban változó város Magyarországon, az irányba, 

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 bel-

város fejlesztése, melyek egyre szebb és szebb környezetet 

biztosítanak az itt élők számára. Számos vállalat 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
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Miskolcon a Shinwa-cégcsoport 1998-as beruházása tekinthe-

tő a külföldi tőke első jelentős megnyilvánulásának. A miskol-

ci üzemben 19 éve folyamatos a termelés, itt fröccsöntő, fes-

tő, lézergravírozó és összeszerelő részleg működik. A Shinwa 

Magyarország Precíziós Kft. a kezdetektől második körös (TIER 

2-es) autóipari beszállítóként működik. Ma főként az autók bel-

sejében található gombszettek, klíma és multimédiavezérlők 

előlapjai valamint egyéb dekoratív műanyag alkatrészek ké-

szülnek a miskolci gyárban. A Shinwa termékei megtalálhatók 

a világ vezető autómárkáiban, többek közt Opel Zafira és Mokka, 

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

használja az itt gyártott előlapokat és gombszetteket.  A cég 

2017-ben új üzletágat vezet be, a JVC-KENWOOD gyárcsoport 

részeként nyomtatott áramkör gyártás indul. 

SHINWA — Az első fecske Japánból érkezett

1 0       



A világ járműiparának egyik motorja a Remy. Több mint 120 év 

tudásával és tapasztalatával gyárt és újít fel generátorokat,  

illetve indítómotorokat prémium minőségben. Emellett fék-

nyergek és kormányművek széles választékát kínálva az után-

gyártott járműalkatrészek piacának vezető szereplője.

A Remy márka hazai képviselője a BPI Group Hungary Kft., mely-

nek elődje, a Remy Automotive Hungary Kft. az első nemzetközi 

vállalatok között kezdte meg működését 1999-ben a borsodi 

megyeszékhelyen. A cég jelenleg több mint 500 embert foglal-

koztat 17 000 négyzetméteren.

A Remy európai piacának jelentős részét a miskolci gyár szol-

gálja ki. A BPI Group Europe vállalatcsoport az európai működé-

sét szintén Miskolcról irányítja, valamint Közép-Európai Disztri-

búciós Központja is itt található.

Miskolcon itthon vagyunk!

REMY — Járműben otthon vagyunk

„Debrecenből érkeztem ide, és rögtön magával ragadott a 

pezsgő kulturális élet, a számos sportolási lehetőség, a 

Bükk-hegység lélegzetelállító szépsége. Úgy érzem, hogy 

Miskolc az én városom.”

„Itt születtem Miskolcon, azóta is minden ide köt. Jó látni, 

hogy a város folyamatosan fejlődik, nem csak gazdaságilag, 

egyre színesebb kulturális és sportélet van Miskolcon. Mind-

ezeket látva nem kérdés számomra, hogy a későbbiekben is 

itt szeretném a karrierem építeni.”

KISS Zoltán

Folyamatfejlesztő Mérnök

BPI Group Hungary Kft.

SÁRI Norbert

Termékspecialista

BPI Group Hungary Kft.
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A PATEC 1992-ben alapított, szingapúri székhelyű, szingapúri-ja-

pán cég, amelynek tervezői központja Japánban, gyártó- és ösz-

szeszerelő üzeme pedig Szingapúrban, Indonéziában, Kínában, 

valamint Magyarországon található. A PATEC eredetileg nagy 

teljesítményű mechanikus sajtológépek (Link Motion) és robot-

rendszerek eredeti formatervező (ODM) gyártójaként indult. A 

fémmegmunkálásra szakosodott cég hagyományos sajtolást, 

precíziós hidegalakítást, finomkivágást, hidegkovácsolást, to-

vábbá a másodlagos megmunkálás folyamatát végzi.

A PATEC Precision Kft. TIER 2-es autóipari beszállító, amely hideg 

sajtolással és finomkivágással, valamint másodlagos megmun-

kálással foglalkozik. A cég jelenleg ablaktörlő- és kipufogó rend-

szerekhez gyárt alkatrészeket. A vállalat nemrégiben növelte 

eszközállományát egy műanyag fröccsöntő géppel, új gyárában 

bővíteni fogja gépparkját és dolgozói létszámát, hogy még job-

ban ki tudja szolgálni ügyfelei igényeit. Ezek jól ismert, neves au-

tómárkákba épülnek be, mint például az Audi, BMW, Volkswagen 

és a Mercedes-Benz. A cég meggyőződése, hogy a fémmegmun-

kálás terén szerzett tapasztalattal és technikai szakértelemmel 

megbízhatóan, költséghatékonyan és versenyképesen tudja kie-

légíteni a beszállítók és partnerek igényeit.

PATEC — Az értékteremtő együttműködés jegyében
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„5 évvel ezelőtt költöztem Miskolcra. Őszintén szólva először 

kicsit tartottam a várostól, teljesen más volt, mint azok 

a helyek ahol korábban éltem. Aztán rájöttem, hogy nagyon 

sok, remek kirándulóhely van Miskolc környékén miután 

részt vettem jó pár túrán a Bükkben. Mindig is nagy rajongó-

ja voltam a természetnek, és nagyon megtetszett, hogy 

ennyire közel van, ha egy kis csendes magányra vágyom 

csak 10 perc és máris messze vagyok a város zajától.“

„Miskolc egy nagyon jó lehetőség a fiatal generáció számára, 

hogy elkezdjék a saját, önálló életüket, mivel egy városban 

tudnak egyszerre tanulni, dolgozni és élni is. Minden adott 

számukra, így már csak arra kell koncentrálniuk, hogy mire 

képesek, és nem attól félni, amire nem.“

STULLER-BURI Alexandra

Quality Engineer

Patec Precision Kft.

SUBERT Fanni Annamária 

Customer Service & Quality System Engineer

Patec Precision Kft.



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

rozó gazdaságszervező ereje. A tudatos kapcsolatépítésnek köszönhető, hogy a környező or-

szágok társkamaráival és az Európai Unió szinte valamennyi tagállamának gazdaságfejlesztő 

szervezetével élő a köztestület együttműködése. A kamara a szakképzés megkerülhetetlen 

szereplője, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a duális képzés valóban a gazdaság 

igényeinek megfelelő, jól képzett szakembereket adjon a cégeknek.

Pályázatfigyeléssel, pályázati tanácsadással, a Széchenyi Kártya programmal támogatja  

a cégek forráshoz jutását, valamint bel- és külföldön is segíti a tagok piaci pozícióinak erő-

sítését, üzleti partnerek felkutatását. Kiállításokon és vásárokon közös bemutatkozási lehe-

tőségeket szervez. Mindezek a kkv-szektor exportteljesítményének növelését, az innováció 

erősítését szolgálják. Közjogi feladatainak ellátásával a BOKIK segíti a térség fejlődését, azért 

dolgozik, hogy megkönnyítse a megye vállalkozóinak érvényesülését.

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

európai és távol-keleti gyártó rendelkezik gyártóbázissal a régióban. Érdekük, hogy az alkat-

részek helyi, vagy közeli beszállítóktól érkezzenek, tehát a régió cégeinek – így az Észak-Ma-

gyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) tagvállalatainak is – jó esélyük van arra, hogy beszál-

lítói pozíciót szerezzenek, illetve a meglévőt tovább erősítsék. A NOHAC 2006 végén alakult 

három vezető beszállító cég, valamint a Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Koope-

rációs Kutatási Központ és a BOKIK részvételével. A klaszter ma is a Kamara aktív támogatá-

sával működik. A NOHAC célja, hogy az észak-magyarországi térség autóipari beszállítóinak 

társulása révén növelje azok versenyképességét, innovációs- és jövedelemtermelő képes-

ségét, közelebb hozza tagjait az európai autógyártáshoz és az európai autógyártást meglévő 

és leendő partnereihez. Az alapítást követően számos cég csatlakozott a klaszterhez, amely 

mára 77 tagot számlál. Többségük fém- és műanyag megmunkáló vállalkozás, de találunk 

köztük tervezőirodákat, tanúsítással és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokat 

is. A klaszter tagvállalatai által foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 16 000 főt, árbe-

vételük megközelíti a 731 milliárd forintot, exportárbevételük több mint 569 milliárd forint. 

Az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 2014 óta „Akkreditált Innovációs Klaszter” címmel 

rendelkezik.

BOKIK — A megye gazdaságáért

NOHAC — Együtt a járműipari beszállítókkal
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Az 1993-ban alapított Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. Miskolcon működő részlege az észak-magyarorszá-

gi régió vezető alkalmazott kutatás-fejlesztéssel foglalkozó kuta-

tóintézete. Tevékenysége ipari termékek, technológiák, új anyagok, 

SMART rendszerek tervezésére és fejlesztésére irányul, valamint 

kiemelten foglalkozik a hazai és külföldi vállalatok technológiai 

támogatásával. Fejlesztési projektjei keretében a Bay Zoltán Kft. 

olyan magas hozzáadott értékű mérnöki megoldások kidolgo-

zását végzi, melynek eredményeként költséghatékony, innovatív 

termékek, technológiák és költséghatékonyan és innovatív mó-

don üzemelő rendszerek jönnek létre az üzleti siker érdekében. A 

kutatóintézet kezdetektől művelt szakterületei a logisztika (gyár-

tási, közlekedési, szállítási, hulladékgazdálkodási, katasztrófavé-

delmi), az ipari gyártástechnológiák, az újrahasznosítás, az infor-

matika- és szerkezetintegritás (üzemelési biztonság). Az utóbbi 

tíz évben több új szakterület indult el és erősödött meg: környe-

zetmenedzsment, mechatronika, energetika, illetve anyag- és  

BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZET
K+F és mérnöki szolgáltatások az iparnak

nanotechnológia, anyagvizsgálatok. A kutatóintézet a jelenlegi 

kompetenciáival komplex, több tudományterületet átfogó mérnö-

ki fejlesztési- és szolgáltatási projekteket is sikeresen hajt végre.  

A Bay Zoltán Kft. szerepet vállal a PhD képzésben is, saját finanszí-

rozású ösztöndíjak adományozásával, illetve aktívan bekapcsoló-

dott a duális képzésbe, ezzel is támogatva a kutatói utánpótlás- 

nevelést.

„A Bay Zoltán kutatóintézet olyan fiatal diplomásokat vár, 

akik kihívásokkal teli, változatos szakmai feladatokra 

vágynak, ipari igényekhez kapcsolódó fejlesztésekben 

szeretnének részt venni, igényes munkakörnyezetben és 

jó csapatban dolgozni.”

LENKEYNÉ Dr. BIRÓ Gyöngyvér

Divízió Igazgató

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Mérnöki Divízió
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A GAZDASÁG HÁTORSZÁGA

MISKOLCI EGYETEM
A tudás és közösség campusa

Egy vállalat letelepedésekor számtalan tényezőt vizsgál, melyek közül ki-

emelkedően fontos  az adott iparág munkakultúrája és hagyományai, vala-

mint a képzés, szakképzés színvonala, feltételrendszere. Ezért az oktatási 

háttér minősége kiemelt szerepet játszik a befektetési döntéseknél. 

Miskolcon 32 szakközép- és szakképző intézmény, 15 gimnázium és 35 

alapfokú oktatási intézmény összehangolt munkája, eredményes együttmű-

ködése biztosítja a jövő szakembereit. A képzés csúcsát a Miskolci Egyetem 

jelenti, amely a világ első műszaki felsőoktatási intézményének jogutódja. 

Napjainkban 7 egyetemi karon van képzés, a mérnökhallgatókat a Műszaki 

Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar és a Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar oktatói és kutatói várják jól felszerelt laboratóriumokban, 

korszerű tananyagokkal. A társadalomtudományi karokon jogász-, közgaz-

dász- és bölcsészképzésben vehetnek részt a diákok. Emellett az Egyetem 

Egészségügyi Kara és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet további jelentős 

vonzerőt képviselnek. A Miskolci Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolat-

rendszerét elsősorban a külföldi partnerintézményekkel kötött együttmű-

ködési megállapodások adják, de nagyszámú kari és tanszéki projekt, szak-

mai kooperáció, nemzetközi szakmai munka is jellemzi a campust. A Miskolci 

Egyetem szerepe a régióban folyó K+F tevékenységben is meghatározó.

Miskolcot az elmúlt évtizedben több multinacionális nagyvállalat válasz-

totta beruházási helyszínül. A vállalatok a városvezetés nyitottsága és be-

fektetőbarát politikája – valamint a kedvező logisztikai adottságok – mel-

lett elsősorban a Miskolci Egyetem szellemi kapacitása, a helyben meglévő 

szakképzett munkaerő miatt telepedtek le a városban. A Miskolci Egyetem 

duális képzésében ma már olyan autóipari nagyvállalatok vannak jelen, 

mint a Bosch, TAKATA, Shinwa vagy a Remy, melyek Miskolcon gyáregysé-

gekkel is rendelkeznek.

M I S K O L C I  E G Y E T E M    I    1 5       



A Járműmérnöki alapszakot a Miskolci Egyetem Gépészmér-

nöki és Informatikai Kara 2016 szeptemberében 37 hallgatóval 

indította el. 2017-ben 29 hallgató nyert felvételt, így folyama-

tos a járműmérnökök képzése. A Karon belül számos intézet 

vesz részt járműipari oktatási és kutatási témákban. Az okta-

tott tárgyak a gépészeti, mechatronikai, elektrotechnikai és in-

formatikai témákból adódnak, melyek közösen adják a jármű-

mérnöki jelleget. Ilyenek például – a teljesség igénye nélkül – az 

anyagvizsgálat, a telekommunikáció, digitális irányítástechnika,  

a folyamatirányítás és méréstechnika, az energiahatékonyság, 

áramlástechnika, a hegesztett járművázak, valamint a fogas-

kerék hajtóművek, csapágyak, tribológia, műszaki akusztika 

és gyártási technológiai folyamatok, szilárdságtani és dinami-

kai számítások, valamint a mechatronikai modellezés témák.  

A hallgatók gyárlátogatásokon, ipari szakemberek meghívásá-

val közvetlen gyakorlati előadásokon és a duális képzésen ke-

resztül kerülnek szorosabb kapcsolatba a gyakorlattal.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara az anyag-
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Autóipari képzés
Járműmérnök 
és járműipari öntészet

Formula Racing Miskolc

Az Egyetem és a hallgatók autóipar iránti elkötelezettségét 

mutatja a Formula Racing Miskolc hallgatói kezdeményezés, 

melynek keretében saját építésű autóval vettek részt a diákok 

a Formula Student Hungary versenyeken. A Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar ME-Kart csapata a 2014 és 2016 között meg-

rendezett hároméves, meghívásos verseny mindhárom fordu-

lójában elnyerte az abszolút győztes címet.

mérnökképzés hazai központja. Rendkívül széles ipari háttér, 

számos iparág várja a mérnök növendékeket, akik a megszer-

zett elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva nemzetkö-

zi összevetésben is kiválóan megállják helyüket Magyarország 

gazdasági húzóágazatában, a járműiparban. A Járműipari ön-

tészet specializáción tanuló hallgatók a hengerfejgyártástól  

a nagy méretpontosságú és kiváló minőségű öntött alkatrész-

tervezésig és –készítésig komoly szaktudást sajátítanak el.  

Az alapszakot jól jellemzi a duális képzéséhez csatlakozott vál-

lalatok éves árbevétele, ami meghaladja a 100 milliárd forintot.



A Miskolci Felnőttképző Központ alapintézménynek számít  

a szakmai középfokú oktatásban és a felnőttképzésében. Ig-

ényesen kialakított gyakorlati helyei, felszerelt műhelyei és lab-

oratóriumai biztosítják a régióban működő szakképző iskolák 

diákjainak gyakorlatorientált képzését. A nappali oktatás kiszol-

gálásán túl a felnőttképzés és átképzés területén is magas 

színvonalú szolgáltatásokat nyújt, OKJ-s szakképesítést adó 

programok mellett céges, kompetencia alapú és nyelvi képzések 

MISKOLCI FELNŐTTKÉPZŐ KÖZPONT
Munkaerőből szakképzett munkás

megvalósításával is foglalkozik, valamint kiemelt szerepet 

kapnak a magas szintű informatikai képzések. Emellett részt 

vesz az államilag támogatott munkaerőpiaci képzésekben.  

Kiemelt szakmacsoportjai a gépészet, informatika és elektronika.  

A Felnőttképző Központ gépparkja lehetőséget kínál termelő 

folyamatok végrehajtására, szabad kapacitásuk lehetővé teszi 

a bérmunkát is – elsősorban CNC gépeken esztergálási, marási 

és szikraforgácsolási feladatokban.
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Miskolc egyedi hangulatú, más és más élményt ígérő város-

részek felfedezését kínálja látogatóinak. Tavasztól télig min-

den korosztály talál izgalmas kikapcsolódási lehetőséget.  

Tavasszal a lágy szellő a cseresznyefák édes illatát hordozza 

Európa leghosszabb sétálóutcáján, miközben a zöldbe boruló 

Avas hegy titokzatos sétákra csábít a többszázéves boros pin-

cék rejtekébe. Nemcsak a belváros ölti fel ekkor a legszebb 

ruháját, hanem a város csodálatos üdülőhelye, Miskolc- 

Lillafüred is. E különleges vidék helyi legendákat őriz, me-

lyek minden mástól megkülönböztető légkört varázsolnak.  

Az István-cseppkőbarlangot egy szerencsés véletlen folytán 

fedezték fel, amely azóta is számos légúti betegségben szen-

vedő számára hozott már enyhülést. A Palotaszálló, a Hámori-tó,  

a sziklafalba épített, többemeletes függőkert elbűvölő tera-

szai, a Szinva-vízesés szemet gyönyörködtető látványt nyúj-

tanak. A Miskolc-Lillafüredtől nem messze található Miskolci 

Állatkert és Kultúrparkban 120 állatfaj, 700 egyede látható, ta-

pintható és etethető természetes környezetében.

A Diósgyőri vár Miskolc város meghatározó történelmi és kul-

turális helyszíne. Az újjáépült várfalak misztikus és titokzatos 

programoknak adnak otthont, s a mindennapi interaktív kiállí-

tások mellett, a lovagkor dicső időszakát megidéző Középkori 

Forgatag várja a lovagi tornák és zászlóforgatók szerelmeseit.  

A népzene kedvelői sem maradnak élmény nélkül, hiszen  

a Borsodi Fonó színes szórakozási lehetőségekkel és különleges 

produkciókkal, fellépőkkel elevenítik fel a népi hagyományokat.

A kellemes klímájú Miskolctapolca igazi kincse az évezre-

dek alatt kivájt, fürdővé fejlesztett tavas-barlang. Az Európá-

ban egyedülálló képződmény, a Miskolctapolcai Barlangfürdő 

termálvizével páratlan élményt nyújt, legyen forró nyár vagy 

téli zimankó. A sportolni vágyókat Miskolc Green City elvek 

alapján megépített strandja, a Miskolctapolcai strandfürdő 

várja.  A vizes versenyek megrendezésére is alkalmas sport-

medence mellett kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kü-

lönleges építészeti megoldással megalkotott szaunatornyok. 

A pezsgést kedvelők egész évben szemezgethetnek a színes 

programok közt. Az évet a népszerű gasztronómiai fesztivál 

nyitja, ahol a finom falatok mellett ismert együttesek és helyi 

zenészek szolgáltatják a talpalávalót. A nyár derekán a komoly-

zene iránt érdeklődők találnak különleges csemegét a Bartók 

Plusz Operafesztiválon. A nyarat Magyarország vezető film-

fesztiválja, a Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesz-

tivál zárja, amikor egy hétre az ország filmes fővárosává válik 

Miskolc. A nagyrendezvények között a Miskolci Nemzeti Szín-

ház, a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

ajánl tartalmas élményeket.

Miskolc az a város, ahol mindig történik valami, ami meglep, 

elvarázsol és újabb kalandokra hív.

MISKOLC — Az izgalmas turisztikai célpont

Miskolc nem csak Magyarország, de Európa egyik legkülönlegesebb városa, amely csodás 

természeti adottságaival, egyedülálló attrakcióival minden évszakban izgalmas kalandozásokra csábít. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

3525 Miskolc, Városház tér 8.   |   +36 46 / 512-706 

alpolgarmester2@miskolcph.hu

Shinwa Magyarország Precíziós Kft.

3524 Miskolc, Muhi u. 2/A   |   +36 46 / 530-700

shinwa@shinwa.hu   |   www.shinwa-net.com

Patec Precision Kft.

3524 Miskolc, Muhi u. 2/A   |   +36 46 / 530-775

project.hu@patec-intl.com   |   www.patec-intl.com

Miskolc Holding Zrt.

3530 Miskolc, Pető Sándor u. 1-3.   |   +36 46 / 516-450 

invest@miskolcholding.hu   |   www.miskolcholding.hu

Miskolci Egyetem

3515 Miskolc-Egyetemváros   |   +36 46 / 565-111 / 2055 mellék

rekstrat@uni-miskolc.hu   |   www.unimiskolc.hu

Takata Safety Systems Hungary Kft.

3516 Miskolc, Takata út 1.   |   +36 46 / 407-900

takata.hungary@eu.takata.com   |   www.takata-miskolc.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

3501 Miskolc, Pf. 376   |   +36 46 / 501-090

bokik@bokik.hu   |   www.bokik.hu

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.

3526 Miskolc, Robert Bosch park 3.   |   +36 46 / 518-600

 www.bosch.hu

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

3519 Miskolc, Iglói u. 2.   |   +36 46 / 560-110

bay-logi@bayzoltan.hu   |   www.bayzoltan.hu

Észak-magyarországi Autóipari Klaszter

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.   |    +36 46 / 501-092 

tamas.csabai@nohac.hu   |   www.nohac.hu

Miskolci Felnőttképző Központ Kft.

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.   |   +36 46 / 781-918

info@miskolcfelnottkepzo.hu   |   www.miskolcifelnottkepzo.hu

BPI Group Hungary Kft.

3527 Miskolc, Zsigmondy V. út 42.   |   +36 46 / 501-160

info@remyinc.hu   |   www.remyeurope.com

Kiadó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Kiadásért felel: Pfliegler Péter alpogármester
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