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„Bosch-osztályok” indí-
tásról született megál-
lapodás Miskolcon.
MISKOLC. Kétszer egy osztályt 
indítanak a jövő tanévtől 
a Miskolci Andrássy Gyula 
Szakközépiskolában „Bosch-
osztály” gyanánt. A mecha-
tronikai technikus szakképe-
sítés érettségi utáni kétéves 
képzés, ami szakmai vizsgá-
val zárul. Elsősorban gépipari 
és elektronikai képzést nyújt, 
amelyekre nagy szükség van 
a Bosch miskolci gyáraiban. 
A  gépgyártósori gépkeze-
lő és -szerelő hagyományos 
szakmunkásképzés, azaz az 
általános iskola elvégzését 
követően a 9–12. évfolyamon 
tanulnak majd itt a diákok – 
tudtuk meg Kovács Jánostól, 
az iskola igazgatójától. 

Új szakok az iskolában
Mint mondta, az egyes osztá-
lyok maximális létszáma 30 fő 
lehet, s  a tapasztalatok alap-
ján gond nélkül sikerül majd 
feltölteni. Az elmúlt években 
ugyanis jelentősen  megnőtt 
az érdeklődés a gépészképzés 
iránt, rendre túljelentkezés 
van. Mint megtudtuk, az is-
kola eddigi képzési palettáján 
egyik sem szerepelt. 

– Az a támogatás, amit a 
Bosch nyújt, a duális szakkép-
zés keretében olyan többlet-
lehetőség, ami a korábbihoz 
képest óriási előnyt jelent 

majd az itt végző hallgatók-
nak – hangsúlyozta az igazga-
tó. A tananyagot  az országos 
szakmai és vizsgakövetel-
mény szabályozza, az együtt-
működés részleteiről azon-
ban ezt követően kezdődnek 
az egyeztetések. Az már most 

biztos, hogy a szakmunkás-
képzés első évfolyamán 60–
40 százalék lesz az elméleti és 
gyakorlati képzés aránya. Má-
sodikban 50–50 százalék, míg 
a záró évfolyamon a gyakor-
lati oktatás kerül túlsúlyba, 
több mint 2/3-ad lesz.

A képzést szeretnék minél 
népszerűbbé tenni, ennek 
érdekében a Bosch az iskola 
képviselőivel közösen már 
szeptemberben felkeres tíz 
miskolci iskolát, hogy meg-
ismertessék a program rész-
leteit a szülőkkel és a gyere-
kekkel. 

Gyakornoki program, állás
Mint megtudtuk, a Bosch fo-
lyamatosan biztosítja majd a 
gyakorlati képzést a két osz-
tály tanulóinak, akik részt 
vehetnek a cég gyakornoki 
programjában is. A végzést 
követően pedig (felkészült 
munkaerőként) a legjobbak  
bizton számíthatnak állásra is 
a Bosch gyáraiban. ÉM-UM

Boschra alapozott képzés
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„Minden ember élete 
kísérlet, hogy eljusson 
önmagához. Minden 
ember élete egy ösvény 
sejtése.” 

KAZINCBARCIKA.  „Senki sem 
volt még teljesen és mara-
déktalanul önmaga, mégis 
mindenki igyekszik önmaga 
lenni, ki tapogatózva, ki tuda-
tosan, ki ahogy éppen tud.” 
Hermann Hesse szavaival 
nyitotta meg Vattay József 
igazgató az új tanévet a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Surányi Endre 
Gimnázium, Szakképző Isko-
la és Kollégium tanévnyitó 
ünnepélyén.

Négy intézményt érint
Megkülönböztetett szeretet-
tel és tisztelettel köszöntötte 
az intézmény szerves részévé  
vált Jókai Mór Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
teljes diák- és felnőtt közös-
ségét. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat 
által fenntartott közoktatási 
intézmények más struktúrá-
ban kezdik meg a 2011/2012-
es tanévet. Ez Kazincbarcika 
esetében négy meghatározó 
középfokú intézményt érint. 
A Surányi Endre Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégi-
um székhelyintézményében, 
62 osztályban 1838 fő kezdi 
meg, vagy folytatja szakisko-
lai, vagy szakközépiskolai ta-
nulmányait. 

Az Irinyi János Szakközép-
iskolai Tagiskolában 972 fő, 
a Deák Ferenc Szakképző és 
Művészeti Szakközépisko-
la Tagiskolában 765 fő, míg 
a Pattantyús-Ábrahám Géza 
Szakképző Tagiskolánkban 
382 fő kezdi el az új tanévet.

Az intézményhálózathoz 
tartozik még a helyileg Mis-
kolcon található Teleki Tehet-

séggondozó Kollégium Tagin-
tézmény, ahol 330 kollégista 
került elhelyezésre.

Legfőbb vágy
Az igazgató beszédében 
megfogalmazta legfőbb vá-
gyát is, amely az, hogy az 
intézményt a közösség min-
den tagja szeresse, tekintse 
magáénak, őrködjön felette 
és tisztességgel vegyen részt 
összetett tevékenységében, 
életében. Legyen büszke 
arra, hogy a Surányi közös-
ségének tanulója, illetve tag-
ja lehet.    SIETŐ KATA

Becsengettek a Surányiban is

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Min-
den ötödik magyar család 
tervez a következő 1-2 évben 
lakáscélú beruházásokat – 
derül ki a Fundamenta és a 
Trend-Budapest piackutató 
felméréséből. A kutatás sze-
rint a lakáscélú beruházást 
tervezők között a többség (72 
százalék) legfeljebb 3 millió 
forint összegű beruházásban 
gondolkodik. Ugyanakkor 
csak 6,7 százalékuk tervezi 
hitelfelvételből megoldani. A 
megváltozott viszonyokhoz a 
pénzintézetek is igyekeznek 
alkalmazkodni. 

„A legtöbb bank az ügyfe-
lek igényeivel összhangban 
arra törekszik, hogy minél át-
láthatóbb és kiszámíthatóbb 
hitelkonstrukciókat kínáljon” 
–  mondja Veres Nóra, az MKB 
Bank miskolci, Széchenyi ut-
cai � ókjának vezetője. „Ná-
lunk például ezt szolgálja az 1 
éves kamatperiódusú  Bubor 

Plusz Lakáshitel, hiszen a hi-
tel kamatát a Bubor, vagyis a 
Budapesti Bankközi kamatláb 
alakítja. Ennek a hitelfajtának 
az átláthatóságát az adja, hogy 
a „hagyományos”, változó 
kamatozású hitelekkel ellen-
tétben a kamatváltozást bárki 
nyomon követheti, mivel a 
kamatot mozgató referencia-
hozam meghatározása nyilvá-
nos, a kamatfelár pedig a tel-
jes futamidőre � x. Az elmúlt 
1-2 évben jellemző a referen-
ciakamathoz kötött konstruk-
ciók elterjedése megyénkben 
is. Veres Nóra szerint � ókjuk-
ban az újonnan folyósított 
lakáshitelek 83 százalékban a 
referenciakamathoz kötött hi-
telek közül kerülnek ki.

 A másik tendencia a lakás-
hitelezés terén, hogy a pénz-
intézetek a különböző díjak 
elengedésével igyekeznek 
segíteni a hitelfelvételen gon-
dolkodóknak.  ÉM

Növekszik az átlátható 
lakáshitelek népszerűsége

BUDAPEST. Rendkívüli közgyű-
lést tartott tegnap a Magyar 
Villamos Művek Zrt. (MVM), 
ahol döntöttek a miskolci vá-
rosi fűtőmű, a Mifű Kft. érté-
kesítéséről. Miután a miskol-
ci önkormányzat elállt a cég 
megvásárlásától, az az MVM 
tulajdona maradt. 

Az MVM még 2007-ben je-
lentette be, hogy értékesíte-
né a 99,6 százalék tulajdoni 
hányadát a Mifű Kft.-ben, 

amelyben 75 százalék szava-
zattal rendelkezett. A vevője-
lölt Elmib azonban igényt tar-
tott a kisebbségi tulajdonra is, 
amit a miskolci önkormány-
zati cégeket tömörítő Miskolc 
Holding érdekeltségébe tar-
tozó Mihő Kft. birtokolt. Vé-
gül a miskolci önkormányzat 
vásárolta volna meg az MVM-
tulajdonú üzletrészt.

A Miskolc Holding hétfőn 
kommentálja a hírt. ÉM 

A Bosch számít a jól képzett szakemberekre FOTÓ:  ÉM

ADÓSAROK
Diákok fi gyelmébe: tájékoztató az egészségügyi 
szolgáltatási járulékfi zetési kötelezettségről 
A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmé-
ben annak a belföldi magánszemélynek, akinek 
az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét 
megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelő 
egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2011-
ben havonta 5100 forint (naponta 170 forint) 
összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell 
fi zetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást 
ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét meg-
alapozó jogviszony akkor rendezetlen, ha a magán-
személy biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, 
egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem 
jogosult és nem tartozik közösségi rendelet/nemzet-
közi egyezmény hatálya alá sem.
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és ezen 

belül a biztosítottak körét, vagyis azt az alanyi kört, 
amely anélkül jogosult az egészségügyi ellátásra, 
hogy azért külön fi zetnie kellene, a társadalombizto-
sításról szóló törvény tételesen meghatározza.
Abban az esetben, ha valaki alap- vagy középfokú 
nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény-
ben nappali rendszerű oktatás keretében folytat 
tanulmányokat, akkor a tanulói, illetve a hallgatói 
jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való 
jogosultsága megszűnéséig alanyi jogon jogosult 
az egészségügyi szolgáltatásra, ezt követően 
pedig további 45 napig az egészségügyi ellátást 
passzív jogon még igénybe veheti. Egészségügyi 
szolgáltatási járulék fi zetésére tehát csak akkor kell 
bejelentkeznie, ha ezen időtartam alatt nem válik 
biztosítottá, illetve az egészségügyi szolgáltatásra 
egyéb jogcímen sem szerez jogosultságot.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bejelentési 

kötelezettség teljesítésére a 11T1011 számú adat-
lapot rendszeresítette, amely az állami adóhatóság 
bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve 
a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthető. 
A kitöltött adatlapot postai vagy elektronikus úton 
a lakóhely szerint illetékes adóigazgatósághoz kell 
megküldeni. A papír alapú nyomtatványok ezen 
túlmenően bármely adóigazgatóság ügyfélszolgála-
tán személyesen is benyújthatók.
Amennyiben a kötelezettség teljesítésével kapcso-
latban kérdésük van, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
munkatársai a hivatal ügyfélszolgálatain ügyfél-
fogadási időben, telefonon keresztül pedig a 06-
40/42-42-42-es kék számon (hétfőtől csütörtökig 
8.30–16.00 óráig, pénteken pedig 8.30–13.30-ig) 
állnak rendelkezésre – tudatja lapunkon keresztül 
is a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó 
Főigazgatósága.   

Döntöttek a Mifű-ről: 
marad az MVM tulajdona

SZÁMOKBAN
A jelenleg hatályos szabály alapján 
a szakképzési hozzájárulás alapja a 
hozzájárulásra kötelezettet terhelő 
társadalombiztosítási járulék alapja. 
A szakképzési hozzájárulás mértéke a 
társadalombiztosítási járulékalap 1,5 
százaléka, ez a bruttó kötelezettség, 
melyet fő szabály szerint tárgyévre 
kell megállapítani. A kötelezettség 
négyféle módon teljesíthető:
– gyakorlati képzés megszervezésével,

– saját munkavállaló részére szerve-
zett képzéssel,
– fejlesztési támogatás nyújtásával,
– pénzbeli befi zetés teljesítésével.
A Bosch – méreténél fogva – jelentős 
összegeket fi zet ki  szakképzési hozzá-
járulás címen:
2007-ben:  34 millió forintot
2008-ban: 30 millió forintot
2009-ben: 31,3 millió forintot
2010-ben: 26,5 millió forintot

VIGYÁZZ RÁM IS!
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