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Sajtóközlemény 

 

Ismét átadták a Rail Cargo Hungaria tanulmányi ösztöndíjait 

 

Budapest, 2022. október 19.: Több, mint egy évtizedes hagyományt követve a Rail Cargo 

Hungaria idén is tanulmányi ösztöndíjban részesítette a Budapesti Osztrák Iskola kiváló 

eredményt elért tanulóit. A diákok Dr. Alexander Grubmayrtől, LL.M., az Osztrák Köztársaság 

magyarországi nagykövetétől, valamint Kotiers Romántól, a Rail Cargo Hungaria 

Igazgatóságának tagjától, CFO-tól vették át ünnepélyes keretek között az elismerő oklevelet. 

Az ösztöndíjprogrammal a vállalat célja, hogy a tehetségmenedzsment jegyében támogassa 

a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat a Budapesti Osztrák Iskolában. 

Dr. Alexander Grubmayr, L.L.M. nagykövet az eseményen méltatta Európa második 

legnagyobb vasútlogisztikai vállalatcsoportjához, a Rail Cargo Grouphoz tartozó magyar 

társaság és az iskola értékes szakmai együttműködését. Kiemelte: „A Rail Cargo Hungaria 

egy versenyképes környezetben sikertörténetté nőtte ki magát, amely mindezen túl 

példaértékű az Ausztria és Magyarország közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok 

fenntartható és együttműködő jellegét tekintve. Az Osztrák Iskola számára komoly elismerés 

hogy a Rail Cargo Hungaria ennyire elkötelezetten fektet be az ösztöndíjprogramba. Ezúton 

mondok köszönetet az RCH-nak, és egyben reményemet is szeretném kifejezni, hogy az 

együttműködés még sok-sok évig tovább folytatódik.” 

 

Kotiers Román beszédében hangsúlyozta: A Rail Cargo Group elsősorban munkavállalóinak 

köszönheti eredményeit, a kollégák tudásvagyonára ezért kiemelt értékként tekint. Ennek 

szellemében az Európa 18 országában működő vasútlogisztikai szolgáltató magyar 

leányvállalata, a Rail Cargo Hungaria nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a változó világban is 

stabil életpályát kínáljon a fiataloknak. A vasúti árufuvarozás jövőorientált ágazat, a gazdaság 

fenntarthatóságának egyik motorja. Ezen a területen az innovációk iránt nyitott, ambiciózus 

munkavállalókat foglalkoztató cégek érnek el jelentős eredményeket. Ezért a Rail Cargo 

Hungaria számára kiemelten fontos a fiatal tehetségek támogatása és az új generációk 

tanulásának elősegítése. Ösztöndíjprogramjának folytatása mellett a vállalat az elmúlt évtized 

változó külső gazdasági körülményei között is mindig elkötelezetten kitartott, ahogyan most is 

– mondta végezetül Kotiers Román, kifejezve abbéli reményét, hogy az elismerésben 

részesült fiatalok pályaválasztásuk során reális lehetőségként tekintenek majd a vasútra. 
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Az iskola igazgatója, Margot Wieser a díjátadó ünnepségen elmondta, hogy „a Budapesti 

Osztrák Iskola sikerének számos oka van. Mindenekelőtt az embereknek egy működőképes, 

szép összjátéka, vagyis „együttléte”: egy eleven iskolai közösség, amelyet a közös értékek, a 

párbeszéd és a partneri kapcsolat, az értékek megbecsülése, a bizalom és a tisztelet 

jellemeznek – tehetséges diákok, támogató szülők, tapasztalt és rendkívül lelkes tanári csapat, 

együttműködő partnerek, mint a Rail Cargo Hungaria, akik kísérnek és támogatnak minket. 

Az ösztöndíjat azok a diákjaink kapják, akik a kitűnő tanulmányi eredményeik mellett a 

szociális kompetenciáik, valamint az iskolai életben való aktív, tevőleges részvételük által is 

kiemelkedők, és ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a Budapesti Osztrák Iskola 

sikereihez. A teljesítményeket osztályzatokkal értékeljük, de még lényegesebb, hogy 

személyes visszajelzéssel és dicsérettel is elismerjük. Ennek egy nagyon szép példája a Rail 

Cargo Hungaria Ösztöndíjak átadása.” 

 

A Budapesti Osztrák Iskoláról 

A Budapesti Osztrák Iskola egyike a hét külföldön működő osztrák iskolának, és az egyik 

legeredményesebb a magyarországi alapítványi iskolák között. A gimnázium egy nemzetközi 

megállapodás révén jött létre, melynek célja az osztrák-magyar kapcsolatok ápolása és elmélyítése. 

Fennállásának 32 éve alatt olyan, magas szintű német nyelvtudással rendelkező tanulók kerültek ki az 

intézmény falai közül, akiket tárt karokkal fogadnak a német nyelven kommunikáló vagy osztrák 

kapcsolatokkal rendelkező vállalatok és intézmények. A differenciált oktatási módszerek bevonása és 

a tehetséges diákok tanulmányi előmenetelét támogató plusz lehetőségek biztosítása alapvető 

fontosságú egy eredményes iskola számára. A diákok felelőssége a tanulás, amelyben értékes 

motivációt jelent a Rail Cargo Hungaria Tanulmányi Ösztöndíjprogramja is. 

 

További információ: 

Rail Cargo Hungaria Zrt.  

Marketing és kommunikáció 

E-mail: press.rch@railcargo.com 

rch.railcargo.com 
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