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A FUX Zrt. 2016-ban az el-
sők között kapcsolódott be 
a Miskolci Egyetem duális 
rendszerű képzésébe. A 
vállalatnál mindig is fon-
tosnak tartották a fiatalok 
képzését, a mérnökután-
pótlás biztosítását.

– Az ifjú mérnökök már 
idejekorán elsajátíthatják ná-
lunk azokat a speciális isme-
reteket, amikre szükség van 
a munkánk során. Ott vannak 
velünk, dolgoznak a berende-
zésekkel, gépekkel. És megta-
pasztalhatják a mérnöki hiva-
tás szépségeit is. Ez rendkívül 
nagy előny – fogalmazott a 
villamosiparban használt ve-
zetékek gyártására specializá-
lódott FUX Zrt. duális képzé-
sért felelős vezetője. Barkóczy 
Péter termék- és minőségfej-
lesztési igazgató hozzátette, 
miután felkészítették, betaní-
tották az egyetemi hallgató-
kat, a diploma megszerzése 
után azonnal alkalmazni tud-
ják őket. A laborvezetőjüket 
például a duális képzésben is-
merték meg.

A cég a Miskolci Egye-
tem Műszaki Anyagtudo-
mányi Kar hőkezelés és 
képlékenyalakítás szakán 
meghirdetett képzésbe kap-
csolódott be vállalati part-

nerként. De a Gazdaságtu-
dományi Karral, sőt a Miskolci 
SZC Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájával is együttmű-
ködnek. A hallgatók mellett 
a vállalatok is profitálnak eb-
ből a kapcsolatból. – Az ifjú 
kollégák friss tudást, lendü-
letet hoznak magukkal. Mi 
ismereteket adunk át nekik, 
és hagyjuk, sőt támogatjuk, 
hogy kreatívan végezzék a 
munkájukat. Kölcsönösen ta-
nulhatunk egymástól.

Barkóczy Péter kiemel-
te azt is, az áramszolgáltatás 
minden országban stratégi-
ai üzletág, ezért a terméknek 
magas minőségűnek, a gyár-
tónak pedig megbízhatónak 
kell lennie. – Csak így tudunk 
fennmaradni, és a verseny-

társak előtt járni. A fiatalok 
számára ezt a szemléletet és 
az innovatív gondolkodást 
igyekszünk átadni.

– Öröm számunkra tehát, 
hogy a duális képzést sikerült 
meghonosítani Magyarorszá-
gon. Mindenki számára elő-
nyös, továbbra is így várjuk 
az új kollégák érkezését. Ese-
tünkben pár mérnökről van 
szó, felelősen ennyit tudunk 
fogadni. Mindenképpen po-
zitívnak gondoljuk, hogy a 
duális képzés létezik és mű-
ködik. Rendkívül jók a tapasz-
talataink mind a hallgatókkal, 
mind a partnerintézmények-
kel kapcsolatban. A Miskolci 
Egyetemmel fennálló, egyéb-
ként is jó kapcsolatainkat még 
szorosabbra tudtuk fűzni. Egy 
tudásbázissal kialakult együtt-
működés minden termelővál-
lalat számára pozitív hatással 
bír. A jó szakmai kapcsolatok 
mindig meghálálják magukat.

INNOVÁCIÓ ÉS MEGBÍZHATÓSÁG  
A DUÁLIS KÉPZÉSBEN IS

KEDVES LEENDÕ TANULÓINK!
A PM-Energo Kft. 2000 októberében 
kezdte meg mûködését. Társaságunk 
épületgépészeti kivitelezési munkákat 
végez fõként Északkelet-Magyarország 
területén. Fõbb tevékenységeink: gáz-, 
központifûtés-szerelés; vízvezeték-szere-
lés, csatornázás; klíma- és légtechnikai 
szerelés, szellõzés; megújulóenergiahasz-
nosító-rendszerek tervezése, kivitelezé-
se (napkollektor, napelem, hõszivattyú, 
felülethûtés és -fûtés).

Ezeken a területeken elhelyezkedni vágyó 
pályakezdõket a megszerzett tapasztalat hiá-
nya hátráltatja a leginkább.

Erre kínálunk megoldást a szakiskolákból 
hozzánk érkezõ tanulóknak azzal, hogy a 
belsõ és külsõ gyakorlati helyen,  munkate-
rületeken elsajátított szerelési mûveletekkel 
még több ismeretet szerezve állhassák meg 
igazán a helyüket, mint képzett, hozzáértõ 
szakemberek.

A szakiskola befejezésével a PM-Ener-
go Kft. a gyakorlati képzésben már ügyesen 
helytálló, csapatunkat jól ismerõ pályakezdõk-
nek biztos munkahelyet és megélhetést kínál, 
akik idõvel lehetnek akár a jövõ vezetõ sze-
relõi, építésvezetõi, projektmenedzserei is.

Szerencsések vagyunk, mert elmondhat-
juk, hogy több volt diákunk, akik a nyári szak-
mai gyakorlatukat vagy gyakorlati idejüket a 
cégünknél töltötték, mára már fontos alappil-
lérei csapatunknak.

Bízunk benne, hogy Ti is örömmel választo-
tok majd minket nyári gyakorlati vagy szakmai 
gyakorlati helyként, tudva azt, hogy ITT tény-
legesen meg fogjátok tudni tanulni az épület-
gépészet csínját bínját.

Nyári gyakorlat vagy szakmai gyakorlati hely? Esetleg mindkettõ? Akkor a PM-Energo Kft.!

ELÉRHETÕSÉGEINK

3508 Miskolc, Május 1 telep 2/A.
www.pmenergo.hu
pmenergo@pmenergo.hu
06 20 360 2126

Duális képzés  
a PM-Energo Kft.-nél!
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Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, 
Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Miskolci Tagintézménye (2020/2021 tanév)

ÁLTALÁNOS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER:
Az egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja A TANÉV ELSŐ NAPJÁN ÉR-
VÉNYES KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR EGYHAVI ÖSSZEGE. AZ ÖSZTÖNDÍJ 
HAVONKÉNTI ÖSSZEGE a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztön-
díj alapjának öt százaléka, a SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN folyó ágazati alapoktatás-
ban az ÖSZTÖNDÍJ ALAPJÁNAK TÍZ SZÁZALÉKA, felsőbb évfolyamon tanulmányi 
átlagtól függő.

Szakképző Iskolai szakmai oktatás, nappali tagozat, Miskolc: 

Ágazat
Szakma

azonosító 
száma

Szakma
megnevezése

Szakma  
iránya

Szakmai oktatás időtartama
/év

alapfokú iskolai 
végzettséggel

érettségi  
végzettséggel

Kereskedelem 4 0416 13 02 Kereskedelmi 
értékesítő - 3 2

Turizmus- 
vendéglátás 4 1013 23 01 Cukrász - 3 2

Turizmus- 
vendéglátás 4 1013 23 04

Pincér - ven-
dégtéri szak-

ember
- 3 2

Turizmus- 
vendéglátás 4 1013 23 05 Szakács - 3 2

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás, esti tagozat, Encs: 

Ágazat
Szakma

azonosító 
száma

Szakma
megnevezése Szakma iránya

Szakmai oktatás időtartama
/év

alapfokú iskolai 
végzettséggel

érettségi  
végzettséggel

Pedagógia 54 140 03 Pedagógiai 
munkatárs

Pedagógiai  
asszisztens 

- 2
Gyógypedagógiai 

asszisztens

Technikumi szakmai oktatás, esti tagozat, Encs: 

Ágazat
Szakma

azonosító 
száma

Szakma
megnevezése

Szakma  
iránya

Szakmai oktatás időtartama
/év

alapfokú iskolai 
végzettséggel

érettségi  
végzettséggel

Szociális 5 0923 22 04 Szociális és gyermek- 
védelmi szakasszisztens - - 2

Szociális 5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs 
szakgondozó - - 2
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