
 
LÉGY RÉSZESE A SIKERNEK! 
CSATLAKOZZ A MOL-HOZ! 

 
A MOL CSOPORT 

 

 
 
A több mint 40 országban jelenlévő, és közel 27 000 munkatársat 
foglalkoztató MOL Csoport Kelet-Közép Európa egyik vezető, nemzetközi 
független olaj- és gázipari vállalata. 
 
A MOL Csoport fő tagjai: Magyarországon a MOL Magyarország, 
Szlovákiában a Slovnaft, Horvátországban pedig az INA, tehát a régió 
kiemelkedő vállalatai, amelyek együtt tökéletes alapot nyújtanak a csoport 
további növekedéséhez, jelentős mértékben hozzájárulva a nemzetközi 
olaj- és gázipar terén elért sikerekhez. A közös munkának köszönhetően a  

 
 
MOL Csoport mára egy nemzetközi szempontból is jelentős, sokszínű 
vállalatcsoporttá vált: portfoliójában kiemelt szerepe van a kutatás-
termelésnek,14 országban végez olaj- és gázkutatási tevékenységet, 8 
országban pedig termelési tevékenységet, miközben közel 2000 
benzinkutat is működtet Közép- és Délkelet-Európa 11 országában. A 
vállalatcsoport irányítási szervezete a MOL-csoport budapesti központja, 
amely a régió egyik legjelentősebb nagyvállalati iránytószerve. Innen 
történik a több mint 40 országra kiterjedő működés ellenőrzése, irányítása. 
 
A MOL Group tagvállalatok: 
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MOL PANNON EGYETEMI KAPCSOLATOK 

 
Magyarország legnagyobb vállalataként magas színvonalú, gyakorlatori-
entált, természettudományos és mérnöki képzések működtetésében 
vagyunk érdekeltek, amelyek nemzetközi szinten is versenyképes tudást 
biztosítanak az olaj-, gáz- és petrolkémiaiparban elhelyezkedni kívánó 
hallgatóknak. 
 
A duális MSc vegyészmérnök szakon diplomát szerző kollégáink képzési 
idejük jelentős részét a MOL telephelyein töltik, ahol kiemelkedő 
szaktudással rendelkező kollégáink mentorokként biztosítják számukra az 
iparágban szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését. A 
szakembereink közreműködésével zajló képzések sikeres szakmai kar-
rierre és felelős műszaki, vezetői feladatok ellátására készítik fel a hallga-
tókat.  
 
A vegyészmérnök hallgatóknak ezen túlmenően szakmai gyakorlati, szak 
és diplomadolgozat készítési, valamint ösztöndíj, azon belül is fókuszálva 
a női mérnökhallgatókra (FEMP- női mérnökhallgatók részére kialakított 
ösztöndíjas program) lehetőségeket is kínálunk. A hallgatók így 
megismerkedhetnek a csúcs technológiákkal, innovatív fejlesztésekkel a 
gyakorlatban. 
 
A végzős hallgatóknak pedig közvetlen belépési lehetőséget kínálunk a 
GROWWW frissdiplomás programunkon keresztül. A GROWWW 
programban sikeres pályázókkal nemzetközi csapat tagjaként egy évre 
szóló munkaszerződést kötünk, mely alatt mentor és fejlesztési program 
segíti őket a felkészülésben, ennek végén szakértői pozíciót és határozatlan 
idejű munkaszerződést kínálunk fel. Eddig közel 2000 frissdiplomás 
csatlakozott így a MOL-csoporthoz. 

https://mol.hu/hu/karrier/growww/ 

 

 

Nóra, technológia fejlesztő mérnök, volt duális hallgatónk 

- Miért választottad a MOL duális képzést? 
Úgy gondoltam, hogy már mesterképzés ideje alatt gyakorlati 
tapasztalatot tudok szerezni, valamint lehetőségem lesz egy 
nemzetközi vállalathoz tartozni, esetleg a karrier út indításában is 
segítségemre lehet. 

- Mit adott a duális képzés? 
Az államvizsgára való felkészülés során döbbentem rá, hogy valójában 
mennyit „kaptam” a duális képzéstől. A tételek legtöbbjét egy finomítói 
folyamattal, konkrét példával alátámasztva sokkal könnyebben sikerült 
elsajátítanom, mint a „nyers” elméletet.  

- Mennyiben segítette az elhelyezkedésedet? 
Szerintem ez befolyásolta a legjobban. Még a diploma megszerzése 
előtt kaptam állásajánlatot, így az államvizsga után rögtön munkába 
tudtam állni a MOL-nál. 

- És ha újra döntened kellene? 
Persze, hogy ezt választanám és másoknak is ajánlom! 
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