
Az itt tanuló hallgatóknak szakmai gyakorlati lehetőséget, szakdolgozat 

készítési lehetőséget is kínálunk, akik így megismerkedhetnek a csúcs-

technológiákkal, innovatív fejlesztésekkel a gyakorlatban, valamint lehe-

tőséget kapnak, hogy megmutatva tehetségüket, még diploma előtt állás 

– vagy ösztöndíjajánlatokat gyűjtsenek be. 

Végzős hallgatóknak pedig közvetlen belépési lehetőséget kínálunk 

’growww’ frissdiplomás programunkon keresztül. 

 

A sikeres pályázókkal egy évre szóló munkaszerződést kötünk, mely 

alatt mentor és fejlesztési program segíti őt a felkészülésben, mely-

nek végén szakértői pozíciót és határozatlan idejű munkaszerződést 

kínálunk fel a rátermettségüket bizonyító fiataloknak. 2007-2015 

között több mint 1700 frissdiplomás csatlakozott már így a MOL-

csoporthoz. 
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LÉGY RÉSZESE SIKEREINKNEK,  

CSATLAKOZZ A MOL-HOZ! 

 

A MOL MAGYARORSZÁG 

A MOL Magyarország vállalatcsoport egy integrált olaj-, gáz- és 
petrolkémiai csoport, mely négy országban van jelen, székhelye Bu-
dapest. Upstream és Downstream tevékenységet folytat, nagyobb fi-
nomítói és petrolkémiai egységei Százhalombattán, Tiszaújvárosban és 
Zalaegerszegen találhatók.  

A cég Romániában, Szerbiában és Szlovéniában is aktív.  



  

MOL GROUP  

A MOL Group egy integrált, független, nemzetközi olaj- és gázipari 
cég, budapesti székhellyel, több mint 100 éves múlttal, mely vezető 
szerepet tölt be Közép-Kelet Európában. Jövőképünk megvalósítása 
érdekében, és ahhoz, hogy új piacokat tudjunk meghódítani, üzleti 
modellünk folyamatos átalakítását tűztük ki célul. 

MOL Group tagvállalatok: 

 

MOL EGYETEMI KAPCSOLATOK 

Magyarország legnagyobb vállalataként magas színvonalú, gyakorlatori-

entált, természettudományos és mérnöki képzési programok elindításá-

ban, működtetésében vagyunk érdekeltek, amelyek nemzetközi szinten 

is versenyképes tudást biztosítanak az olaj- és gáziparban elhelyezkedni 

kívánó hallgatóknak. 

Vegyészmérnöki képzés keretében a Pannon Egyetemen 2009 óta a 
MOL Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia szakirányon szerezhetnek 
MSc diplomát a kőolaj finomítás, illetve a petrolkémia iránt érdeklődő 
hallgatók.  

2017 tavaszi félévétől duális MSc vegyészmérnök képzés beindításától azt 
reméljük, hogy az ezen a szakon diplomát szerző leendő kollégáink ren-
delkezni fognak az iparágunkban szükséges elmélet és gyakorlati ismere-
tekkel. Az ebben a képzési formában tanuló hallgatók képzési idejük egy 
részét a vállalatunk telephelyein, kiemelkedő szaktudással rendelkező 
kollégáink irányításával fogják eltölteni. 

 

A szakembereink közreműködésével zajló képzések sikeres szakmai kar-

rierre és felelős műszaki, vezetői feladatok ellátására készítik fel a hallga-

tókat. A hagyományosan elméleti irányítottságú egyetemi képzést kiegé-

szítik valós gyakorlati feladatok feldolgozásából álló tanulmányokkal, 

amelyeket akár kihelyezetett gyakorlati helyszíneken, szakembereink irá-

nyításával oldhatnak meg a diákok.  

MOL ösztöndíjas lehetőséget kínálunk elsősorban a fent felsorolt szako-

kon tanulóknak (MSc és PhD szinten, kisebb részben BSc-sek számára is). 

A támogatás mértéke a tanulmányi eredmény alapján kerül megállapítás-

ra, így akár havi 100.000Ft plusz bevételre is szert lehet tenni. A hallgató 

tanulmányai befejezését követően elsőbbséget élvez a frissdiplomás 

programunkba történő felvételnél. 

 


