
SZAKMAI 
GYAKORLAT 
JELENTKEZÉS

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 



Tipp: 

1. Érdemes Google Chrome böngészőt 
használni

2. Írd meg előre maximum 4000 karakterből 
álló motivációs leveled, ami egy ponton 
majd be kell írnod a jelentkezési folyamat 
során

AZ EGYETEMTŐL/ISKOLÁTÓL 
KAPOTT LINKET NYISD MEG A 
BÖNGÉSZŐDBEN!



1

1 Ha szeretnél nálunk megpályázni egy szakmai gyakorlatos helyet, kattints a Jelentkezés gombra

2

2 A következő oldal a Bejelentkezés, amennyiben még nem regisztráltál soha a MOL karrier oldalára, kattints az Új Felhasználó gombra



1

1 A MOL nagy figyelmet fordít az adataid biztonságára, ezért fontos, hogy elolvasd az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozz annak
elfogadásáról (természetesen dönthetsz úgy is, hogy nem fogadod el, ebben az esetben a rendszer automatikusan megszakítja a 
folyamatot és további teendőd nincs is) .

Ha az elfogadás mellett döntesz, töltsd le a szövegdobozban lévő linkről a nyilatkozatot, írd alá és/vagy írasd alá a szüleiddel és 
szkenneld be, egy későbbi ponton, a jelentkezés során, ezt majd fel kell töltened. 

2

2 Kattints az Elfogadom gombra, ha így döntöttél vagy döntöttetek a szüleiddel!



1

1 Adj meg egy felhasználónevet, ez bármi lehet, de mindenképp meg kell jegyezned! Érdemes a neved alapján kitalálni egyet.

2

2 A jelszónak 10-32 karakterből kell állnia. Használjon legalább 1 kisbetűt, 1 nagybetűt, 1 számot és 1 speciális karaktert (! # 
$% & () * +, -. /:; <=>? @ [\] _ `{|} ~). Ne használjon több mint 3 egymást követő megegyező karaktert, a nevét, a 
felhasználónevét vagy e-mail címét.

3

3 Ismételd meg a jelszót pontosan

4

4
Add meg az e-mail címedet. Mindenképp olyat adj meg, amit rendszeresen tudsz figyelni. Itt fogunk ugyanis értesíteni a 
pályázatod eredményéről!



1

1 Ha az imént elmulasztottad a nyilatkozat letöltését, itt még van lehetőséged ezt pótolni. Figyelj erre, mert ennek hiányában 
sajnos törölnünk kell Téged a rendszerből és újra el kell kezdened a jelentkezési folyamatot.

2

2 Ha minden megvan, kattints az elfogadom gombra



1

1 A piros dobozok segítenek tájékozódni a pályázatod feltöltésében, itt láthatod hol tartasz és ha a 
végére értél, az Ellenőrzés után már szabadon válthatsz a dobozok között, ha valamin szeretnél 
változtatni.

2

2 Először is fel kell töltened a szükséges dokumentumokat: az önéletrajzodat és az adatvédelmi nyilatkozatot (ez utóbbit 
természetesen aláírva, szkennelt formában). Ezt egyesével tudod megtenni. Kattints a Tallózásra és keresd meg a gépeden a 
feltölteni kért dokumentumokat. 

3

3 Kattints a Csatolás gombra, majd ismételd meg a második pontot (feltöltést) a másik dokumentum esetén is 
és ismét kattints a Csatolás gombra.



1 Ha mindent jól csináltál, akkor alul egy kis táblázatban két dokumentum jelenik meg, az egyik az önéletrajzod (itt röviden 
cv) és az adatvédelmi nyilatkozat, szkennelve. Az önéletrajz esetében egy pipával meg is jelölheted.

1

2 Ha minden megvan, kattints a Mentés és folytatás gombra



1

1 Töltsd ki az alap adatokat értelemszerűen.

2

2 A legördülő menüből válaszd ki honnan értesültél a szakmai gyakorlat lehetőségéről a MOL-nál

3

3 Kattints a Mentés és folytatás gombra



Ezen az oldalon a tanulmányaidra vonatkozó adatokat kell kitöltened, figyelmesen töltsd ki a kötelező mezőket és 
mindent ami Rád vonatkozhat.

1

1



2

2 Az oldal folytatásaként vannak még olyan mezők, amelyeket ki kell tölteni szakmai gyakorlat 
jelentkezés esetén, figyelj oda, hogy ezeket se hagyd üresen!

3

3

Ha mindent kitöltöttél, kattints a Mentés és folytatás gombra.



1

1 Írd be a nagy szövegdobozba a maximum 4000 karakteres motivációs leveledet. Néhány mondatot arról, mi érdekel, miért 
szeretnéd nálunk teljesíteni a szakmai gyakorlatodat. Word-ből is át tudod másolni a szöveget. 

2

2 Ha kész vagy, kattints a Mentés és folytatás gombra. 



1

1 Ezen az utolsó oldalon mindent tudsz ellenőrizni, és minden rész mellett van egy Szerkesztés lehetőség, ha valamin 
még módosítani szeretnél.

2

2 Ha mindent rendben találtál, kattints a küldés gombra.



1

1 Ezzel be is fejeződött a jelentkezésed. Köszönjük szépen!

2

2 A Saját Állások gombra kattintva bármikor meg tudod nézni a jelentkezésed 
részleteit. 


