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Sajtóközlemény 

 

Együttműködés Észak-Magyarország szakember-utánpótlásának 

biztosítására 

 

Miskolc, 2022. május 23. – A Rail Cargo Hungaria (RCH) és a Miskolci Szakképzési Centrum 

(Miskolci SZC) három évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Miskolci SZC Baross 

Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum részvételével a régió gazdaságának élénkítéséhez 

szükséges szakmai utánpótlás biztosítása, lokális foglalkoztatása érdekében. A 

dokumentumot a magyarországi piacvezető árufuvarozási vállalat képviseletében Kotiers 

Román, az Igazgatóság tagja, CFO és dr. Vincze Teodóra humánerőforrás-igazgató, a 

Miskolci SZC részéről Molnár Péter főigazgató, valamint Kiss Gábor kancellár látta el 

kézjegyével. 

A megállapodás értelmében a Felek együttműködnek a gyakorlati képzés minél átfogóbb 

megvalósításában, a szakmai és képzési program korszerűsítésében, tartalmi megújításában, 

fejlesztésében. Kölcsönösen támogatják a tanulók utánpótlásának toborzását, elősegítik a 

végzősök elhelyezkedését a munka világában, közösen szerveznek képzési, szakképzési és 

felnőtt oktatási rendezvényeket. A partnerség részeként az RCH szakértő kollégáinak 

közreműködésével tanórák, szakkörök keretében hozzájárul az oktatási tevékenységhez, 

valamint a tananyagok összeállításához, és lehetőség szerint biztosítja a tanulók munkahelyi, 

szakmai gyakorlati képzését. 

Az esemény kapcsán Kotiers Román kiemelte: „Az RCH az utánpótlás-nevelésnek az 

iskolarendszer minden szintjén kiemelt figyelmet szentel, a fiatalok támogatását és az új 

generációk tanulásának elősegítését befektetésnek tekintjük a vasút jövőjének alakításában. 

Tapasztalatainkkal és szaktudásunkkal örömmel járulunk hozzá a Miskolci Szakképzési 

Centrum oktatási munkájához.” 

Molnár Péter hozzáfűzte: „Ahogyan a Szakképzés 4.0 stratégia is célként fogalmazza meg, 

úgy a Miskolci SZC és intézményei számára is fontos a gazdasági szervezetekkel történő 

kölcsönös együttműködés. Célunk a gazdaság igényeinek megfelelő szakemberek képzése, 

akik lehetőleg a duális képzés keretei között sajátítják el a szakmai gyakorlatukat.” 

Kiss Gábor hozzáfűzte: „A Miskolci SZC kiemelt feladata, hogy a gazdasági igényeire 

rugalmas és gyors válaszokat adjon. Ez az együttműködés is jó példa erre.”  
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Az újonnan kötött megállapodás illeszkedik az RCH munkaerőutánpótlási stratégiájába, 

amelynek keretében már számos felsőoktatási és középiskolai intézménnyel épített ki 

partnerséget. A Rail Cargo Hungaria a jelenlegi együttműködéssel újabb lépést tett a 

folyamatos és gördülékeny vasúti szolgáltatásnyújtás felé, amelynek fontos pillére a megfelelő 

tudásvagyon, valamint a minőségi és magas szinten képzett szakemberek rendelkezésre 

állásának biztosítása. 

 

További információ: 
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