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FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTM KÖDÉS 
Napjaink gazdaságának kulcskérdése a szakképzett 

munkaer  rendelkezésre állása. Miskolc Megyei Jogú 
Város Foglalkoztatási Paktum Programja a városra és 
térségére kiterjed  formalizált együttm ködés a 
munkaer piacon érintett szervezetek és intézmények 
között. Miskolc MJV Önkormányzata, a Miskolc 
Holding Zrt., a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal, a Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a város vállalkozásai, oktatási és civil 
szervezetei közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia 
mentén, valós munkaer -piaci keresleten és kínálaton 
alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve 
foglalkoztatási programokat valósítanak meg. A 
fejlesztés eredményeként Miskolc MJV Önkormányzata 
tovább szeretné emelni a helyi foglalkoztatás szintjét és 
fejleszteni kívánja a város értékteremt  vállalkozásait. 
A Paktum 2016-2021 között tartó megvalósítási 
id szakában elvárt eredmény, hogy legalább 2014 f  
potenciális munkavállaló kapcsolódjon be a 
programokba, de a város célja, hogy ennél lényegesen 
több személyt megszólítson és tegyen alkalmassá a 
városban m köd  cégek részér l jelentkez  
munkaer igény gyors és megfelel  szint  kielégítésére. 
Célcsoportjaink: a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti 
pályakezd k, az 50 év felettiek, az alacsony iskolai 
végzettség ek, GYED-r l, GYES-r l, ápolási díjról 
visszatér k, gyermeküket egyedül nevel k, a roma 
nemzetiség ek és a megváltozott munkaképesség  
személyek alkotják. A program az Európai Szociális 
Alap (ESZA) 2,943 milliárd forintos támogatásával 
valósul meg. 
 

3. BEST PRACTICE PÉLDÁK 
 

SANOFI – 5 MILLIÁRD FORINTOS 
FEJLESZTÉS 

Városunk egyik kiemelked en fontos partnere a 
francia érdekeltség  Sanofi Aventis Zrt. A Miskolcon, a 
Bükk "kapujában" lév , mintegy ötszáz embert 
foglalkoztató gyár a vállalat magyarországi 
termelésének jelent s részét adja, évente közel 90 
milliárd forintértékben állít el  steril körülmények 
között injekciós készítményeket és egyszer használatos 
fecskend ket. 

A 2016. november 24-i bejelentés szerint a Sanofi 5 
milliárd forintból fejleszti miskolci gyárát: nagy 
sebesség  fecskend tölt  és -átnéz  gépsort telepít a 
Csanyik-völgyben m köd  üzemébe. A bejelentés 
különös jelent ségét az adja, hogy a Chinoin 30 évvel 
ezel tt építette fel gyárát Miskolcon, a Sanofi pedig 25 
éve vásárolta meg a magyar gyógyszeripari vállalatot. 
 

ROBERT BOSCH – ÚJABB REINVESZTÍCIÓ 
MISKOLCON 

Magyarország egyik legjelent sebb, egyben az egyik 
legdinamikusabban fejl d  autóipari beszállítója, a 
Bosch immár három (járm )ipari vállalattal er síti 
Miskolc és a régió gazdaságát. 
A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., 
valamint a Robert Bosch Power Tool Kft. mellett 2016. 
augusztus 1-t l megkezdte m ködését a Robert Bosch 
Starter Motors and Generators Kft. is.  A cég 
önindítókat és generátorokat gyárt és szállít világszerte 
partnereinek, köztük a kiemelked  min ség , szintén 
Magyarországon kifejlesztett start-stop üzemmódú 
indítómotort.  
A Bosch harmadik fejlesztési bázisa igazi mérföldk  
volt a magyarországi cégcsoport számára: az ehhez 
kapcsolódó, 2017-ig tervezett beruházások értéke közel 
600 millió forint lesz. 
A fejl dés eredményeként a munkavállalók száma 
folyamatosan n : 2009 óta közel megnégyszerez dött. 
A vállalat immár hosszú ideje a régió egyik 
legfontosabb munkáltatója, és els dleges célja, hogy a 
legkiválóbb termékeket szállítsa vev inek, amelyben 
nagy szerepe van az idén mintegy 100 f sre b vül  
fejlesztési csoportnak is. A megfelel  végzettség  és 
tudású mérnökök képzése érdekében a cégcsoport évek 
óta szorosan együttm ködik a Miskolci Egyetemmel. 
 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

A Kormány 2015. április 21. napján együttm ködési 
megállapodást kötött Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával. A szerz dés értelmében megvalósul 
a Miskolc és Kassa közötti gyorsforgalmi összeköttetés, 
a város részt vesz és fejlesztéseket hajt végre az „Okos 
Város” keretén belül, létrejön egy új iparterület, 
kutatási, fejlesztési és innovációs projektek valósulnak 
meg, valamint új turisztikai fejlesztések er sítik a város 
idegenforgalmi kínálatát.  
 
MISKOLC: SMART&GREEN 

A miskolci városvezetés egyértelm en elkötelezett a 
21. századi követelményeknek megfelel  intelligens és 
környezetbarát városépítés, városfejlesztés mellett.  
Jelent s beruházások történtek, és újabbakat is tervez a 
város a közösségi közlekedés, az ivóvíz-szolgáltatás és 
az energetika terén. Az elmúlt években 38 milliárd 
forint értékben fejlesztettük a villamos közösségi 
közlekedést. Okos megállók és utastájékoztatási 
rendszer és ingyenes wifi hálózat épült ki. Megújult a 11 
km-es pálya, a keresztez désekben intelligens 
forgalomirányítási rendszer került beépítésre, emellett 
31 új villamost vásárolt a város. Idén a 75 db CNG busz 
– amelyek zéró károsanyagot és 98%-kal kevesebb 
CO2-t bocsátanak ki, mint a diesel üzem ek – 
beszerzésére és a tölt állomás építésére 9 milliárd 
forintot fordítottunk és jelenleg zajlik a város 
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