Pályázati kiírás MOL Nyrt. és Petrolszolg Kft. tanulmányi támogatáshoz

1. Személyi feltételek
Pályázatot nyújthat be az a szakközépiskolai vagy szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányokat
folytató, tanulói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtásának időpontjában utolsó éves (végzős)
tanuló, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott MOL-MOL Petrolszolg (továbbiakban: Kiíró)
releváns szakmát tanulja és vállalja, hogy a végzettség megszerzése után, vagy amennyiben felvételt
nyer egyetemi képzésre, akkor az egyetemi BSc diploma, ha tovább tanul mesterképzésben, akkor az
MSc diploma megszerzése után, a tanulmányi támogatás folyósításával megegyező időtartamban a
Kiíró által, a szakképzettségének megfelelően felajánlott pozícióban helyezkedik el.
A Pályázók a jelentkezési lapon megjelölhetik, hogy melyik támogatás érdekli őket: a MOL, a MOLPetrolszolg vagy pedig mindkettő. Amelyik vállalat támogatását a Pályázó elnyeri, a szerződéskötés
azzal a vállalattal történik meg.
Tájékozódási lehetőség a MOL Nyrt-ről: https://mol.hu/hu/
Tájékozódási lehetőség a Petrolszolg Kft-ről: http://petrolszolg.hu/hu/
A Kiíró számára releváns szakmák:
vegyésztechnikus 13. évfolyam
gépgyártástechnológiai technikus 13. évfolyam
hegesztő: 11.évfolyam
ipari gépész: 11. évfolyam
gépi forgácsoló: 11. évfolyam
épület- és szerkezetlakatos: 11. évfolyam
villanyszerelő: 11. évfolyam
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kiválasztási folyamat (beadott pályázati anyag,
szóbeli meghallgatás) értékeléseként úgy ítéli meg, hogy egyetlen jelentkező sem alkalmas a
tanulmányi támogatás odaítélésére, ez esetben egyetlen jelentkezővel se kössön tanulmányi
támogatásra szerződést.
2. A pályázat benyújtásának határideje, módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezménye
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. (szerda) 17.00 óra.
A döntést elősegítendő a Pályázók részére a Kiíró, szeptember folyamán lehetőséget biztosít
Százhalombattán a MOL és a MOL-Petrolszolg tevékenységével való megismerkedésre.
A pályázatot a https://mol.hu/hu/karrier/strategiai-oktatasi-kapcsolatok/ oldalon, a Tanulmányi
támogatás címszó alatt található adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt kell megküldeni a
szakmaigyakorlat@mol.hu e-mail címre. A pályázat benyújtásának határideje után beérkezett
pályázatokat a Kiíró nem veszi figyelembe. Ugyancsak a pályázatból való kizárást vonja maga után, ha

a jelentkező a pályázati anyagot hiányosan nyújtja be és a hiányokat az erre irányuló felhívástól
számított 3 munkanapon belül nem pótolja.
3. A tanulmányi támogatás havi nettó összege és időtartama:
3,0-3,5 tanulmányi átlag: 20.000 Ft/hó
3,51-4,0 tanulmányi átlag: 30.000 Ft/hó
4,1-4,5 tanulmányi átlag: 40.000 Ft/hó
4,51 feletti tanulmányi átlag: 50.000 Ft/hó.
Kiíró a tanulmányi támogatást a tanulmányok alatt az őszi félévben 2020. november 1. és 2021. január
31. között 3 hónapra, a tavaszi félévben 2021. február 1. és 2021. június 30. között 5 hónapra folyósítja.
A tanulmányi támogatás összege félévente felülvizsgálatra kerül az iskola által igazolt tanulmányi
eredmény alapján. A tanulmányi eredmény igazolására vonatkozó, a Kiíró által igényelt dokumentumot
az oktatási intézmény által kitöltve és aláírva a tanuló köteles a félév/tanév lezárását követő hónap 15.
napjáig a szakmaigyakorlat@mol.hu e-mail címre megküldeni. (A tanulmányi eredmény igazolására
vonatkozó dokumentum a https://mol.hu/hu/karrier/strategiai-oktatasi-kapcsolatok/ oldalról
tölthető le.)
4. A pályáztatás további menete, személyes beszélgetés
A pályázati határidő lejártát követő 14 napon belül a Kiíró kötetlen, személyes beszélgetés keretében
meghallgatja a Pályázót elsősorban a motivációs levelében foglaltakkal kapcsolatban. A beszélgetés
helyszíne: az az iskola, ahol a Pályázó tanul. A jelölt számára a személyes beszélgetés időpontját és
konkrét helyszínét a Kiíró a beszélgetést megelőzően legalább 2 munkanappal, elektronikus formában
megküldi, a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre.
5. A pályázat értékelése, a Pályázók értesítése
A beérkezett pályázati anyagot, valamint a személyes beszélgetés alapján rendelkezésre álló
információkat egy három tagból állóbíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) értékeli. A Bizottság
állandó tagja a Kiírónak a személyes beszélgetésen részt vett képviselője.
Az a Pályázó, aki a személyes beszélgetés alapján „megfelelt” minősítést kapott, legalább a tanulmányi
átlag alapján járó tanulmányi támogatásra lesz jogosult.
A Bizottság saját hatáskörben – a Pályázó által a jelentkezési lap mellékleteként dokumentált
teljesítmények alapján – jogosult a jelen kiírás 3. pontjában meghatározott összegeknél magasabb
összegben is megállapítani a tanulmányi támogatást.
Nem részesülhet tanulmányi támogatásban az a tanuló, aki a pályázati adatlapon jelezte, hogy más
munkáltatótól vagy gazdasági társaságtól (cégtől) már tanulmányi támogatásban/ösztöndíjban
részesül.
A támogatottak személyéről a Bizottság 2020. október 16. (péntek) napjáig dönt. A döntés ellen
jogorvoslatnak nincs helye.
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A Pályázót a pályázat eredményéről a Kiíró írásban, elektronikus formában, a pályázati adatlapon
feltüntetett e-mail címen értesíti. A sikeres Pályázóval a Kiíró az értesítés kézhezvételétől számított 15
napon belül támogatási szerződést köt. A határidő jogvesztő.
6. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok
- Pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve és aláírva a Pályázó és az oktatási intézmény által;
- Motivációs levél;
- Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.
7. A pályázathoz csatolható további, nem kötelező dokumentumok
- Nyelvtudást igazoló okirat másolata;
- Tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló dokumentum másolata;
- Sportversenyen elért eredményt igazoló dokumentum másolata.
8. A tanulmányi támogatással járó kötelezettségek, azok elmulasztásának jogkövetkezménye
8.1. A tanulmányi támogatásban részesülő tanuló kötelezettsége
A tanulmányi támogatást elnyert tanuló (továbbiakban: tanuló) a támogatási szerződés hatályának
fennállása alatt köteles az előírt tanulmányi kötelezettségének legalább a jelen pályázati kiírásban
meghatározott legalacsonyabb tanulmányi átlageredménnyel eleget tenni és a képzéssel
megszerezhető végzettséget vagy szakmát a rá irányadó határidőn belül megszerezni, valamint azt a
bizonyítvány megszerzését követő 15 napon belül a Kiíró számára a szakmaigyakorlat@mol.hu címen
jelezni a végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példányának megküldésével.
A tanuló köteles vállalni, hogy a végzettség vagy szakma megszerzését követően a tanulmányi
támogatás folyósításával egyező időtartamban a Kiíró által felajánlott, szakképzettségének megfelelő
pozícióban helyezkedik el, a létrejött munkaviszonyát ezen időtartam alatt rendes felmondással nem
szünteti meg.
8.2. A tanulmányi támogatás megszüntetése és visszafizetése
8.2.1. A tanulmányi támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
8.2.1.1.
a tanuló a középfokú oktatási intézményben az adott évre előírt tanulmányi
kötelezettségének nem tesz eleget;
8.2.1.2.
a középfokú oktatási intézménnyel a tanulói jogviszonya a szakma
megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;
8.2.1.3.
a Pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a Kiírót
bármilyen módon megtévesztette;
8.2.1.4.
a tanuló a tanulmányi eredményét jelen pályázati kiírásban meghatározott
időpontig, a Kiíró által előírt formában nem igazolja;
8.2.1.5.
a tanuló igazolt tanulmányi eredménye, a tanulmányi támogatás megkötését
követően a pályázati kiírásban meghatározott legalacsonyabb átlagot nem éri el;
8.2.1.6.
a tanuló a jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.
8.2.2. A tanulmányi támogatást vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha
8.2.2.1.
a Pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a Kiírót
bármilyen módon megtévesztette;
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8.2.2.2.
a tanuló a pályázatban kiírt kötelezettségének vagy a tanulmányi támogatásról
szóló szerződésben foglaltaknak önhibájából nem tesz eleget.
A tanulmányi támogatást egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni. A
Kiíró írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő
teljesítését. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől
számított 10 munkanapon belül kell benyújtani.
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