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Motiváció, célkitűzés: egy 

irányba mutató törekvések

 Az Európai Unió és a tagállamok 

stratégiája (Szakképzés 4.0): 

 Elősegíteni a transzverzális 

kompetenciákat (önálló tanulás 

elsajátítása, szociális kompetenciák, 

kooperatív tevékenység, kritikus 

gondolkodás és reflexió, digitális 

kompetencia)

 Biztosítani a tudás – kutatás –

innováció tudásháromszög 

működését

 Előmozdítani a vállalatok, 

vállalkozások és az oktatási 

intézmények közötti partnerséget

 A TTTST stratégiai és operatív 
célkitűzései: 

 A TTTST működési területén 

feltalálható tehetséges fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása 

és társadalmi hasznosulása

 Egyéni iskolai képzési programok 

szervezése.

 Hatékony térségi tehetségsegítő 

programok generálása: 

élménypedagógia, cselekedve 

tanulás, (nemzetközi) projektek

 Tehetségbarát társadalmi 

környezet kialakítása.



A SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és 

Szakgimnáziuma
 Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont

 Európai Tehetségpont

 A TTTST gesztorintézménye

 Az ÉReTT hálózatának alapító 
tagja

 A Nemzeti Tehetség Program 
részese

 Kapcsolat a MATEHETSZ, az 
Európai Tehetségtanács 
(ECHA) és a Budapesti Európai 
Tehetségközpont 
szervezeteivel

 Tokaji Gimnázium és Szki
Tehetséges Gyermekeiért 
Egyesület

 Hazai és nemzetközi projektek 
részese és koordinátora



A siker kulcsa: a hálózatosodás, 

horizontális és vertikális kapcsolatok kialakítása

Szakmai partnerek:

- Tehetségpontok

- A BAZ Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat   
Tokaji Tagintézménye

- A régió felsőoktatási 
intézményei, melyekkel 
régóta működő 
kapcsolatunk van

Társadalmi partnerek: 

- Tokaji Kulturális és 
Konferencia Központ,

- Paulay Ede Színház, 

- Városi Könyvtár,

- Tehetséges 
Gyermekeinkért 
Egyesület, 

- nemzetközi partnereink 

Gazdasági partnerek:

- COLAS ÉSZAKKŐ Kft.,

- Zempléni 
Hulladékgazdálkodó 
Közszolgáltató Kft. 
(ZHK),

- borászati cégek 
(Hétszőlő Rt., Royal 
Mád).

2010. november 22-én megalakult a TTTST

Gesztorintézménye: Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium

Tagszervezetei: a térség általános iskolái és a helyi óvoda



A TTTST és a Tokaji Ferenc Gimnázium és 

Szakgimn. tehetségfejlesztő tevékenysége

Tehetségkonferenciák szervezése

2012. április 27-28. a Kelet-Magyarországi 

Tehetségfejlesztő Konferencia



Partneri klubok, peregrinus találkozók, 
képzések szervezése



Térségi tehetségnapok, 

tehetségprogramok szervezése

 Tehetség hónapja

 Regionális 

rendezvények

 Pályázatírás, koordinálás

 Sokoldalú tehetségek

 Bemutatkozási 
lehetőség

 Szakértői előadások

Gazdagító 

programpárok

 „HÍD” szerep betöltése



A COLAS ÉSZAKKŐ Bányászati Kft. tevékenysége

 Természetes kőzetek bányászatával, 

 feldolgozásával, értékesítésével; 

 kavicsbányászattal; 

 bontott beton, aszfalt és építési 

hulladék feldolgozásával 

foglalkoznak.

 Út-, és vasútépítés különböző 

szerkezeti rétegeihez,

 folyópartok, gátak megerősítéséhez, 

építéséhez,

 termésköveket magas és 

mélyépítési munkákhoz,

 zúzott riolittufát a 

kerámiagyártáshoz, talajjavításhoz, 

szűrőzéshez és szennyvíziszap 

kezeléshez értékesítik termékeiket.

A cég „hitvallása”
„A személyes kapcsolat és a kölcsönös 

párbeszéd a legfontosabb elemei egy jó 

üzletnek. Mi, a Colas Északkőnél szintén 

hiszünk ebben”

„Minőség, szakértelem, kapacitás, területi 

lefedettség” 



Colas és ismeretterjesztés, oktatás

 A nagy múltra visszatekintő bányászkultúra, a 

bányászhagyományok megőrzésére és ápolására 

is nagy hangsúlyt fektet

 A könyv szerzői között: Cseh Zoltán, a Colas 

Északkő Kft ügyvezető igazgatója és Dr. Dankó 

József a TTTST elnöke, Bonis Bona életműdíjas 

tehetséggondozó szakember 

 Képzések szervezése a hazai vállalatok 

alkalmazottai számára

 Képzések szervezése a Colas közép-európai 

régióhoz tartozó vállalatainak részére (szakmai 

látogatások, tapasztalatcsere, konferenciák, belső 

tanfolyamok)

 Az Igazgatóság tagjai részt vesznek hazai és 

nemzetközi konferenciákon, előadásokat tartanak 

 Konferenciák: a Colas innovációs 

tevékenységének bemutatása.

 K+F+I (Kutatás-Fejlesztés-Innováció) bemutatása 

publikációkon keresztül.



A Tokaji Ferenc Gimnázium és a 

bányászati cég együttműködésének 

kezdetei, kulcsszereplői 

 Több évtizedes 

kapcsolat

 Kapcsolati tőke

 Személyes 

felelősségvállalás a 

jövő nemzedékeiért

 A helyi értékek 

megőrzésének, 

továbbadásának 

vágya

Dr. Dankó József, a 

TFG szaktanára, a 

TTTST elnöke, Bonis

Bona életműdíjas 

tehetséggondozó 

szakember 

Id. Cseh Zoltán, a Észak-

Magyarországi 

Kőbánya Vállalat 

nyugalmazott 

igazgatója, Tokaj 

egykori 

alpolgármestere



A Tokaji Ferenc Gimnázium és a 

bányászati cég együttműködésének 

jelenlegi kulcsszereplői 

Cseh Zoltán, a Colas Északkő Kft 
Magyar Ezüst Érdemkereszttel 
kitüntetett  ügyvezető igazgatója, 
a Magyar Bányászati Szövetség 
alelnöke, a TTTST egyik társelnöke

Pataki Zsolt, Fakla Ida, Szénási Tibor 
A TFG szaktanárai



A Colas Északkő Kft méltán Genius Loci díjas 
 2016-ban regionális kategóriában 

nyerte el a TTTST jelölése alapján

 Tudatos tehetségsegítés (TTTST)

 Társadalmi szerepvállalás: regionális 
kulturális rendezvények arany 
fokozatú támogatója 

 Szemléletformálás, szakmai 
támogatás

 Duális képzés a Miskolci Egyetemmel 
(Műszaki Földtudományi Kar)

 Társadalmi felelősségvállalás: 
sportegyesületek támogatása

 A TFG szabadtéri sportpályájának 
kialakításának támogatása

 Esetenként pénzügyi támogatás 



Az együttműködés a tehetségpont 

alapműködés része - A TFG és a TTTST 

támogatója a Colas Északkő Kft.

 Szakmai tapasztalatok megosztása

 Természetbeni adományok (pl. zúzalék)

 Pénzbeli támogatás 

 Eredeti célon túl – szülői életpályák bemutatása

 Terepgyakorlatok helyszíne: 

o Nemzeti Tehetség Program pályázatai

o Nemzetközi projektek

o Komplex természettudományos tehetséggondozó műhely

o Szakmai gyakorlat

o Innovatív kezdeményezések (cég – iskola – családi gazdaság), így 
megvalósul az oktatás – kutatás – innováció EU-s stratégia 



Nemzetközi projektek megvalósítása



Komplex természettudományos 

tehetséggondozó műhely 

A Colas Északkő Kft 
bányáiban geológiai, 
ásványtani 
terepgyakorlatok, 

ismerkedés 
bányaművelési 
technológiákkal 

vagy éppen 
környezetvédelmi 
problémákkal



NTP pályázatok megvalósítása
• „Colas Északkő Kft. bodrogkeresztúri, illetve tállyai bányáit 

látogattuk meg. A méretek lenyűgözőek voltak, a 

geológia csodáival pedig testközelből ismerkedhettünk 

meg.” – egy diák beszámolója

• Kísérleti szőlőültetvény - Colas-Északkő támogatásával 

vizsgálat: a riolittufa milyen mértékben járul hozzá az erózió 

mérsékléséhez, a termés javításához. 



Hátráltató tényezők, nehézségek

 Leterheltség és időhiány

Multinacionális cég, ezért minden 

döntést széles körű egyeztetés és 

jóváhagyás előz meg

 Egy vállalat és egy köznevelési 

intézmény időbeosztása eltérő, az 

iskolának kell alkalmazkodnia

 A térség egyetlen nagyvállalata, 

túlságosan nagy szerep hárul rá



Eredeti célok újragondolása, fontos 

döntések 
 TTTST közgyűlések és elnökségi 

ülések: álláspontok, célok 

 Nem teljesen egyoldalú viszony,  

hosszabb távon fenntarthatóbb 

a kölcsönösségen alapuló 

együttműködés:

o Mérések a TFG analitikai 

laboratóriumaiban (Fakla Ida 

tanárnő szakmai vezetésével)

o A cég számára is 

hasznosítható információk a 

projektek produktumai között

o Reménybeli szakemberek, 

munkaerő-utánpótlás 



SWOT analízis

 ERŐSSÉGEK

 Kapcsolati tőke, elköteleződés
„kulcsember”, aki a mi esetünkben 
ifj. Cseh Zoltán ügyvezető igazgató

 Több évtizedes együttműködés

 Közvetlen kapcsolat az oktatás és 
gazdaság (= való világ) között

 Első kézből szerzett tapasztalatok

 Diákok szélesedő perspektívája

 LEHETŐSÉGEK

 Politikai, társadalmi igény

 Hosszú távú fenntarthatóság

 Tudatformálás, lépések a 
tehetségbarát társadalom felé

 Munkaerőpiaci utánpótlás 

 A régió megtartó erejének növelése

 GYENGESÉGEK

- „Páratlanság” – a regionális 
adottságok miatt nagyobb teher 
hárul a gazdasági szereplőre

- Egy cég és egy iskola eltérő 
időbeosztása

- Kapcsolati tőke nélkül nehéz egy 
multinacionális cég felső 
vezetésének megközelítése

 VESZÉLYEK

- Korlátozott idő és humánerőforrás 
mindkét szereplő részéről

- Az adott gazdasági tevékenység 
esetleges ambivalens megítélése

- Nagy erőfeszítést igényel a további 
együttműködés mindkét fél részéről, 
amit akár külső tényezők is 
befolyásolhatnak



Köszönöm a figyelmet!


