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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. számú módosítás
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kiskereskedelem Szervezete
(1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18.) (a továbbiakban: MOL) nyilvános pályázatot hirdet
2020.12.28-án az alábbi épülő töltőállomás partneri rendszerű, önálló vállalkozásban történő
üzemeltetésére.

irányítószám település
6912
Kövegy

cím
Szent Gellért Pihenőhely

A partneri töltőállomás üzemeltetési rendszer, egy olyan megbízási szerződésen alapuló rendszer, amelyben a
töltőállomás al- és felépítménye, minden áru és termék a MOL tulajdonában van. A partner a MOL nevében és
érdekében üzemelteti a töltőállomást, a töltőállomási dolgozók munkáltatójaként, az üzemeltetési
szerződésben és a MOL belső szabályozásaiban meghatározott feltételek szerint (nem a MOL
alkalmazottjaként). A töltőállomás üzemeltetésében közreműködő munkavállalók a partner, mint munkáltató,
alkalmazásában állnak, felettük a munkáltatói jogokat a partner gyakorolja. Szerződött partnerünk a MOL által
meghatározott áruválasztékból, a MOL által meghatározott áron értékesíti termékeinket, szolgáltatásainkat. A
partner a forgalmazás után a szerződésben meghatározott módon és mértékben jutalékot kap.
A töltőállomás partneri rendszerben történő üzemeltetése egyéni vállalkozásban, korlátlan felelősségű
társasági formában és korlátolt felelősségű társasági formában is végezhető. Utóbbi esetben a
töltőállomás üzemeltetésért közvetlenül felelős természetes személy, a korlátolt felelősségű társaság
legalább 50 %-os üzletrésszel rendelkező természetes személy, a társaság tagja és egyben ügyvezetője
lehet.
A pályázatot a töltőállomás üzemeltetésért közvetlenül felelős természetes személynek kell benyújtani.
A töltőállomás üzemeltetésért közvetlenül felelős természetes személy elvárt profilja:
A pályázatra azon személyek jelentkezését várjuk, akik elhivatottságot éreznek töltőállomás üzemeltetésére, a
feltételeknek megfelelnek, képességei adottak az eredményes pályázati szerepléshez és egyéb vonatkozásban
(pl. biztosíték megléte) is stabil háttérrel rendelkeznek.
A MOL
• vevő központú értékesítési, szolgáltatási szemlélettel,
• vendéglátói, kereskedelmi vagy közgazdasági ismerettel,
• árugazdálkodási ismerettel,
• vállalkozói gondolkodásmóddal,
• vezetői készséggel, és képességgel,
• számítógépes felhasználói gyakorlattal, adminisztrációs ismerettel,
• magyar nyelvtudással (legalább középfokon), szláv nyelvismeret előny
• megbízást követően maximális MOL iránti lojalitással
rendelkező természetes személyt keres.
A jelentkezőnek rendelkeznie kell biztosítékként szolgáló belterületi, tehermentes ingatlannal vagy pénzügyi
fedezettel. A pályázaton szereplő Kövegy – Szent Gellért pihenőhelyen épülő töltőállomás biztosíték igénye
7,5M Ft. Korlátolt Felelősségű Társasággal történő szerződéskötés esetén kizárólag pénzügyi fedezet
nyújtható óvadék, vagy bankgarancia formájában, illetve a Partnernek 50M Ft értékű Felelősségbiztosítási
kötelezettsége is van, a biztosíték nyújtásán felül.
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Leendő partnerünktől elvárjuk, hogy
• a töltőállomás üzemeltetését főtevékenységként végezze és ennek érdekében idejének meghatározó
részét az adott töltőállomás üzemeltetésére fordítsa,
• szaktudását, tapasztalatát, képességét annak érdekében kamatoztassa, hogy a rábízott töltőállomás a
vásárlói kiszolgálás terén, valamint bevételi, és költség oldalon is a leghatékonyabban működjön.
Ennek megfelelően az adott töltőállomást üzemeltető természetes személy nem állhat más munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb tartós jogviszonyban a töltőállomás üzemeltetésének ideje alatt.
Mindehhez elengedhetetlen, hogy a partner megtalálja magának azt a legmegfelelőbb összetételű és létszámú
töltőállomási kollektívát, amelyet megfelelően tud motiválni a MOL által támasztott követelmények és célok
elérése érdekében.
Nem lehet töltőállomás üzemeltető partnerünk az a személy, aki büntetett előéletű, akinek a versenytársnál
dolgozó hozzátartozója van (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont szerint) továbbá, aki korábban MOL töltőállomást
üzemeltetett és ezen jogviszonyát a MOL azonnali hatállyal szűntette meg.
Az épülő töltőállomással kapcsolatos legfontosabb információk
-

-

A töltőállomás tervezett megnyitása 2021. II. negyedévig, tervezett nyitvatartási idő: 0-24 óra
A töltőállomás tervezett szolgáltatásai:
o Normál, prémium üzemanyagok és LPG forgalmazása, 2 elektromos töltőpont üzemeltetése
o Gasztro termékek készítése, értékesítése, különösen, de nem kizárólagosan: friss kávé, Hot
dog, friss szendvics, reggeli, ételek, pizza, melegétel (bisztró jellegű kiszolgálással)
o Széles választékú shop termékek (üdítő, víz, édesség, chips, alkohol, egyéb élelmiszer,
autóápolási cikk, újság stb.) értékesítése, optimális készletgazdálkodás
o Kamionos vizesblokk és vásárlói fizetős wc működtetése, tisztántartása, karbantartása
o kártyaelfogadásra alkalmas önkiszolgáló kútoszlop üzemeltetése
o HU-GO terminál szolgáltatás
o Játszósarok
Partner a töltőállomás megnyitása előtt részt vesz egy kötelező szakmai felkészítésen, valamint
gondoskodik a megfelelő számú személyzet felvételéről és betanításáról. A felkészítésben és
betanításban a MOL támogatást nyújt, jelenlegi partnerek és MOL szakértők segítségével.
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Jelentkezés módja:
1. Regisztráljon a MOL Állásportálon
A mol.hu oldalon a karrier\töltőállomás-üzemeltetés menüpontban az Aktuális Pályázati Felhívások
alatt található „MOL Pályázat” link segítségével juthat el a pályázati hirdetéshez. A hirdetés alján
található „JELENTKEZÉS” gombra kattintva irányítjuk a MOL Állásportálra (továbbiakban:
Állásportál), ahol megteheti regisztrációját. Amennyiben már regisztrált, lépjen be, ellenőrizze és
frissítse adatait, ha szükséges.
2. Jelentkezzen a pályázatra
Regisztrációt, illetve belépést követően jelentkezzen a pályázatra, kattintson újra a hirdetés alján
található „JELENTKEZÉS” gombra.
3. Töltse ki a pályázati igény űrlapot
Az űrlap szintén a mol.hu\karrier\töltőállomás-üzemeltetés, Aktuális Pályázati Felhívások
menüpontban található letöltendő Excel tábla. Az űrlapon kérjük azt az e-mail elérhetőséget megadni,
ahova a Pályázati dokumentációt kéri. Töltőállomásra, valamint freemail és citromail e-mail fiókra nem
küldünk Pályázati dokumentációt! A kitöltött űrlapot ne nyomtassa ki, hanem csatolja a jelentkezéséhez
az állásportálon a „Dokumentumok” közé Excel formátumban.
4. Töltse ki, írja alá, tanúkkal igazoltassa le a Titoktartási Nyilatkozatot
A nyilatkozat szintén a mol.hu\karrier\töltőállomás-üzemeltetés, Aktuális Pályázati Felhívások
menüpontban található letölthető dokumentum. A kész titoktartási nyilatkozatot ne nyomtassa ki,
hanem csatolja a jelentkezéséhez az állásportálon a „Dokumentumok” közé.
5. Utalja át a pályázati díj összegét: a díj 30.000.- Ft, azaz harmincezer Forint, mely a pályázat
eredményétől függetlenül vissza nem térítendő összeg.
Bank és számlaszám: OTP Bank 11794008-20511753-00000000. Az átutalás közlemény kötelező
szövege: „Pályázat, pályázó személy neve” pl: „Pályázat, Minta Anna”. Kérjük ne írjon más szöveget a
közlemény rovatba! MOL a befizetett összegről számlát állít ki, és megküldi a pályázati igény űrlapon
megadott számlázási névre és címre.
MOL Nyrt az 1-5. pontban megadottak teljesítési és beérkezési határidejét az alábbiak szerint módosítja.
Jelentkezési határidő:

2021.01.14. CSÜTÖRTÖK 10:00 ÓRA
(MOL állásportál rendszerén rögzített időpont)
A sikeres jelentkezéshez szükséges dokumentumokat kitöltve a MOL Állásportálon kell feltölteni az
alábbiak szerint:
➢

A dokumentumokat 1 db tömörített ZIP fájlban kell feltölteni az Állásportálra. A fájl mérete nem haladhatja
meg az 5 Mb-ot

➢

Az Állásportálra maximum 2 db fájlt lehet csatolni. Egy-egy fájl mérete nem haladhatja meg az 5 Mb-ot!
Amennyiben Önnek már van 2 db korábban feltöltött fájl csatolva a saját profiljához, akkor minden más
feltöltött fájlt törölni kell (törlendő fájl pl: önéletrajz, iskolai bizonyítvány stb.)

Fájlok feltöltése, törlése
A MOL Állásportálra való belépést követően van lehetősége fájlokat vagy meglévők mellé további fájlokat
feltölteni, illetve korábban feltöltött fájlokat törölni. Az oldalra belépve a jobb oldali ablaksávban kattintson a
bejelentkezési nevére, majd a Saját Profil Megnyitása esetén az utolsó/legalsó kockában a Mellékletek
szerkesztése opcióban van lehetőség dokumentumokat törölni, feltölteni.
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A beadott pályázati igényt, jelentkezést érvényteleníti, ha
1. nem a MOL által megadott módon történik a jelentkezés vagy,
2. nem, vagy hiányosan érkezik be a pályázati igény űrlap a MOL Állásportálra vagy,
3. nem, vagy hiányosan érkezik be a titoktartási nyilatkozat a MOL Állásportálra (nincs aláírva, nem felel
meg teljes bizonyító erejű okiratnak) vagy
4. nem a pályázati igény űrlapon megadott azonosítókkal kerül átutalásra a pályázati díj (eltérő
számlaszám, eltérő számlatulajdonos), vagy
5. a pályázati díj a MOL számláján nem kerül jóváírása.
A fenti hiányosságok pótlására a jelentkezési határidő lejárta után a MOL egyszeri hiánypótlásra szólítja fel emailben a jelentkezőt. Pályázati dokumentációt csak a hiánypótlás teljesítését követően áll módunkban
megküldeni. A hiánypótlási határidő lejárta után is hiányos jelentkezéseket érvénytelennek nyilvánítjuk, és nem
küldünk pályázati dokumentációt, a befizetett pályázati díj ebben az esetben visszautalásra kerül.
MOL az érvényes pályázati igényt benyújtók részére a MOL megküldi a Pályázati dokumentációt
2021.01.18.-án 10:00 óráig.
Ez alapján kell összeállítani és beadni a pályázatot.
A jelentkező felelőssége, hogy a pályázati jelentkezésben megadott e-mail címhez tartozó postafiók a MOL
által küldött e-maileket képes legyen fogadni. Amennyiben - pl. tárhely vagy limitált méret túllépése miatt - a
jelentkező részére megküldött elektronikus levelet a jelentkező e-mail szolgáltatója nem tudja a pályázó
számára elérhetővé tenni, vagy SPAM-ként kezeli, akkor az elmaradt, vagy késedelmes kézhezvételből adódó
hátrányok miatt a MOL nem vonható felelősségre.
1. Beküldési cím: A pályázati anyagokat magyar nyelven a MOL Állásportálon kell feltölteni.
2. Beküldési határidő:

2021.01.20. SZERDA 10:00 ÓRA

(ez a MOL saját rendszerében a MOL állásportálra érkezés rögzített időpontja)

Pályázatot kizárólag azon személy nyújthat be, aki jelentkezőként átutalta a pályázati díj összegét a Pályázati
Felhívásban megadottak szerint.
A MOL fenntartja a jogot, hogy
- a pályázati eljárást indokolási kötelezettség nélkül részben, vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa és
egyik pályázóval se kössön szerződést.
- amennyiben valamely töltőállomásra kiírt pályázat eredménytelen, akkor annak üzemeltetését felajánlhatja
olyan pályázó részére, aki a benyújtott pályázatában megjelölt töltőállomásokon nem nyert, de elért eredménye
alapján a MOL alkalmasnak tartja a felajánlott töltőállomás üzemeltetésére.
A meghallgatásokra előreláthatólag az alább tervezett időintervallumokban kerül sor:
1. meghallgatás: (telefonos interjú):
2. meghallgatás: (szakmai interjú):

2021.01.21. – 01.22.
2021.01.27. – 01.29.

Ezt követően a meghallgatásokon nyújtott eredmények alapján MOL kiválasztja a lehetséges üzemeltető
jelölteket, akik számára konkrét, töltőállomásra vonatkozó ajánlatot küld és felkéri az érintett töltőállomás
üzemeltetésére. Amennyiben a pályázó a felkérést elfogadja, nyertesként kihirdetésre kerül, és megkezdheti a
20 műszakos (5 hetes) szakmai felkészülést. Amennyiben a pályázó a felkérést elutasítja, MOL az ajánlatot
visszavonja és más kiválasztott lehetséges üzemeltető jelölt részére küldi meg ajánlatát.
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MOL a pályázatok értékelése során figyelmet fordít arra, hogy a pályázók között nincs-e a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben szabályozott tiltott összefonódás,
összejátszás. A pályázók ez irányú magatartása jogellenesnek minősül és a pályázati eljárásból való azonnali
kizárást vonja maga után.
MOL a benyújtott pályázatokat bizalmasan, üzleti titokként kezeli. Sem a pályázó személyét, sem a
pályázatban szereplő adatokat harmadik fél tudomására nem hozza. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL
részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint
követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi információra.
A pályáztatási folyamat teljes időtartamára vonatkozóan felhívjuk a jelenlegi töltőállomás üzemeltető
partnereink figyelmét az R_3_MOL1 Működést támogató folyamatok szabályozás 2.11 pontjának fokozott
betartására, mely szerint „a megfelelő jogosultággal nem rendelkezők” (ide értendők különösen, de nem
kizárólag az érdeklődők, pályázni kívánók) számára a töltőállomás létesítményeihez, eszközeihez való
hozzáférést és információadást meg kell tagadni, és erről a MOL kiskerpalyazat@mol.hu e-mail címre
tájékoztatást kell küldeni.

Melléklet:

1. sz. melléklet: - Titoktartási nyilatkozat
2. sz. melléklet: - Pályázati igény űrlap

Budapest, 2021.01.07.

PAPP Melinda
Kisker Operáció MOL vezető

GÁNCS Tamás
Megbízott Értékesítés és Hálózatmenedzsment vezető

mol.hu
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