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MEGHÍVÓ 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

és BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 
szeretettel meghívja Önt a 

III. BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI GAZDASÁGI FÓRUMRA

A rendezvény időpontja: 2021. szeptember 28. (kedd) 13:30-16:00 

A rendezvény helyszíne: Megyeháza, Díszterem (Miskolc, Városház tér 1.) 

A befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó gazdasági fórumot a B.-A.-Z. Megyei Foglakoztatási Paktum hívta 

életre. Az esemény a befektetés-ösztönzés egyik kihívásával, a megfelelően képzett, és az igények 

szerint rendelkezésre álló munkaerővel foglalkozik.  

A fórum célja, hogy a résztvevő vállalkozások és 

gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezetek megismerjék, hogy 

a megye legjelentősebb képző intézményei milyen válaszokat 

tudnak adni a rövidtávú munkaerő-piaci igényekre. Cél továbbá 

annak bemutatása, hogy a foglalkoztatás bővítése érdekében 

milyen konkrét együttműködési lehetőségek állnak 

rendelkezésre a vállalkozások, valamint a szakképzési és 

felsőoktatási intézmények között. 

A résztvevők megismerhetik azokat a képzési együttműködési és támogatási lehetőségeket, amelyekkel 

biztosíthatják a szükséges számú és képzettségű munkaerőt.  

A fórumon emellett konkrét vállalkozói tapasztalatokról, jó gyakorlatokról is szó esik. 

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk!  

Bánné dr. Gál Boglárka 
közgyűlés elnöke 

Lenártek András  
ügyvezető 

BORA 94 Nonprofit Kft. 

http://bazpaktum.hu/
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PROGRAM 

13:00-13:30 Regisztráció 

13:30-13:35 Szakmai köszöntő 

Bánné Dr. Gál Boglárka, elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés 

13:35-14:00 Az új szakképzési rendszer válaszai a munkaerő-piaci igényekre 

Virág Gergely, vizsgaközpont vezető, Miskolci Szakképzési Centrum 

14:00-14:25 Miskolci Egyetem együttműködése a gazdasági szereplőkkel 

Dr. Szilágyi Roland, oktatási rektorhelyettes, Miskolci Egyetem 

14:25-14:50 Képzési programok és támogatások a gazdaságfejlesztés szolgálatában 

Dr. Menyhárt Szabolcs, főosztályvezető, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

14:50-15:05 Kávészünet 

15:05-15:30 Duális képzés lehetőségei a vállalatok számára 

Sándor Csaba, képzési csoportvezető, Robert Bosch Energy and Body 

Systems Kft. 

15:30-15:50 Használható gyakorlati tudás megszerzése a Joyson Safety Systemsnél 

Szepesi Viktória, HR vezető, Joyson Safety System Hungary Kft. 

15:50-16:00 Záró gondolatok 

Bánné Dr. Gál Boglárka, elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés 

Jelentkezés: 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Amennyiben a 
mellékelt program felkeltette érdeklődését, legkésőbb 2021. szeptember 27-éig (hétfő) várjuk 
jelentkezését az alábbi linken keresztül:  

REGISZTRÁCIÓ 

http://bazpaktum.hu/
https://forms.gle/iox8aEcM7KTbSzeX6

