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MOL Tehetségtámogató program 

 

 

1 SZAKASZ. SZERVEZŐ ÉS TÁMOGATÓ 

 

 

A MOL Tehetségtámogató program (a következőkben mint „a Program”) szervezője A Közösségért 

Alapítvány, amelynek székhelye: 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút, 77., I. em.; 

Kolozs megyei cégjegyzéki iktatószáma: 3276/CC/2008, iktatva 2008. december 11-én, adószáma: 

24868570/15.12.2008., bankszámlaszáma: RO02OTPV201000277440RO01, megnyitva az OTP 

Bank Kolozsvári fiókjánál. 

 

A TÁMOGATÓ a MOL Romania Petroleum Products SRL, (a következőkben mint „a 

TÁMOGATÓ”), román jogi személy, székhelye: 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút, 

77., I. em., Kolozs megye, Románia, egységes adószáma: RO7745470, cégjegyzéki iktatószáma: 

J12/729/2000, banszámlaszáma: RO85INGB0003002128608910 megnyitva az ING Bank 

Kolozsvári fiókjánál. 

  

A szervező a program adminisztrálásával, meghirdetésével, a pályázatok kezelésével foglalkozik. A 

MOL Tehetségtámogató program szervezésével kapcsolatos adatok feldolgozását a Személyes 

Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatóság (ANSPDCP) tartja nyilván, a 11109/2009. 

számú értesítésnek megfelelően. 

  

A program a jelen tájékoztató előírásainak megfelelően történik, amelyek valamennyi résztvevő 

számára kötelező érvénnyel bírnak. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy módosítson a jelen 

tájékoztató előírásain a Program időtartama alatt, nyilvánosságra hozva az illető módosításokat a 

www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon. 

  

2. SZAKASZ. A PROGRAM HELYSZÍNE: 

  

A program megszervezésének és lefolyásának helyszíne Románia területe. 

  

3. SZAKASZ. A PROGRAM IDŐTARTAMA: 

  

A Program időtartama 2017. május 17.– 2018. június 17. A Programban való részvételhez 

szükséges dokumentumok kitöltésének és elküldésének határideje 2017. június 17. (postabélyegző 

dátuma). 

 

4. SZAKASZ. RÉSZVÉTELI JOG: 

  

A programban való részvételre azok a román állampolgársággal rendelkező természetes személyek 

jogosultak, akik 1999. január 1. és 2009. december 31. között születtek, és művészeti-, illetve 

sporttevékenységüket Romániában fejtik ki. 

  

A jelen tájékoztató értelmében résztvevő alatt az a természetes személy, sportolócsapat vagy 

művészeti társulás értendő, aki/amely egy sport- vagy művészeti klubhoz, illetőleg tanintézethez 

tartozik, és 2016-ban vagy 2017-ben országos és nemzetközi sport- vagy művészeti vetélkedőn 

díjban részesült. 

 

Egyéni pályázók esetében csak egyénileg szerzett díjak, csoportok vagy csapatok pályázatai 



esetében csakis a csoport vagy csapat eredményei elfogadottak. 

 

Azok a résztvevők, akik a  MOL Tehetségtámogató program 2006-2016 közötti kiírásai során már 

pályáztak – ideértve azokat is, akik sikerrel tették – pályázhatnak a 2017-es kiírásban is, azzal a 

feltétellel, ha a korábban elnyert pályázati összegeket a támogatási szerződésben foglalt 

feltételeknek megfelelően használták fel, illetve ha 2017. május 31-i határidőig (postabélyegző 

dátuma) elküldték az elszámolást. 

 

Nem vehetnek részt a Programban A Közösségért Alapítvány Kuratóriumának illetve 

alkalmazottainak a gyermekei. 

 

A Programban való részvétel feltételezi a jelen tájékoztató előírásainak betartását, valamint a jelen 

Szakasz 1., 2., 3. sz. cikkelyeiben foglalt feltételekbe való illeszkedést. 

  

5. SZAKASZ. A PROGRAM DÍJAI ÉS AZOK MEGÍTÉLÉSE: 

  

A Közösségért Alapítvány pénzügyi támogatás formájában támogatja a Programban résztvevő 

személyeket, a pályázati dossziéban megjelölt igényeknek megfelelően és a pályázati iratcsomókat 

elemző zsűri által meghatározott érték keretein belül. Egy személy legfeljebb 10.000 lej  

támogatásban részesülhet, amelyet a következő célokra fordíthat: 

  

A. felszerelések, anyagi eszközök beszerzése a kérelmező által, kimagasló eredmények elérése 

érdekében a sport, illetve a művészet területén. Nem nyújthatók be igénylések sporttermek 

felszereléséhez szükséges berendezések megvásárlására. 

  

B. a résztvevők szállítási költségeinek fedezése annak érdekében, hogy eljuthassanak nemzetközi és 

országos versenyekre, edzésekre, edzőtáborokba, illetőleg vetélkedőkre, szakmai táborokba, 

tanfolyamokra, kiállításokra, koncertekre. 

  

A támogatások összértéke legfeljebb 160.000 lej lehet a sport kategóriában, 120.000 lej a művészeti 

kategóriában és 70.000 lej a 18 év fölötti korcsoportban. 

  

Az olyan támogatások esetén, amelyekben a pályázók egy sportklub, illetve művészeti egyesület 

keretében működő csoportként töltötték ki a pályázati íveket, akkor a támogatási szerződést A 

Közösségért Alapítvány és az illető sportklub, illetve művészeti egyesület köti meg. Ennek 

megfelelően a pályázathoz kapcsolódó pénzösszegek a klub, illetve egyesület számlájára utalandók, 

a támogatás kedvezményezettjei pedig a pályázó csapat tagjai. 

  

6. SZAKASZ. A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSI MECHANIZMUSA: 

  

A program résztvevőinek az igényelt támogatási típusnak megfelelő részvételi dokumentációt kell 

kitölteniük. Ez a dokumentáció megtalálható a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro 

honlapokon. A résztvevők a talente@pentrucomunitate.ro e-mail címen kérhetnek (magyar nyelven 

is) információkat a programmal kapcsolatban, valamint a 0752-018760 telefonszámon – 

munkanapokon, 10.00-17.00 óra között, amely a program teljes időtartama alatt működik. 

A programban való részvételhez szükséges pályázati dosszié elküldési bizonylatát nem tekintjük a 

pályázati dossziék a Szervező általi kézhez vételi bizonylatának. 

  

A pályázati dossziénak tartalmaznia kell: 

  

1. A MŰVÉSZET kategóriához kapcsolódó pályázati űrlapot, illetőleg a SPORT kategóriához 

kapcsolódó pályázati űrlapot. 



2. A megjelölt termékek megvásárlásához szükséges árajánlato(ka)t. 

3. A szülő/gyám nyilatkozatát 

4. A felkészítő tanár vagy edző támogató nyilatkozatát 

5. A pályázó által 2016 és 2017 során elért eredmények dokumentációját (táblázat és oklevelek 

másolata, illetve a versenyek hivatalos honlapjáról letöltött eredménylisták), a művészet 

kategóriában CD, DVD, USB stick, vagy más adathordozón megjelenő fényképeket, audio-

videófelvételeket. 

6. A pályázó eredményeit bemutató újságcikkeket és egyéb médiamegjelenések másolatait (előnyt 

jelentenek) 

 

Egy résztvevő csak egy pályázati dossziét nyújthat be. 

Csupán azok a pályázatok vehetők tekintetbe, amelyek teljesítik a 6. számú Szakaszban felsorolt 

feltételeket. Nem vehető tekintetben az a pályázat, amely nem tartalmazza a 6. Szakasz 1-5 

pontjaiban foglalt dokumentumokat. 

Az eredményeket tanúsító oklevelek másolatát a tábláztba foglalt sorrendben kell mellékelni. 

 

A pályázati dosszié első oldalán a következő adatokat kell feltüntetni: a pályázó(k) neve, a 

pályázó(k) képviselőjének neve, annak minősége (szülő vagy gyám), telefonszám, faxszám, e-mail 

cím. 

A pályázati dossziékat postán, egy példányban kell elküldeni, a kitöltött mellékletekkel együtt, a 

következő postacímre: A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút, 

77., I. em., The Office C. A borítékon kéretik feltüntetni: MOL Tehetségtámogató program. A teljes 

dokumentáció elkészítésének és beküldésének határideje 2016. június 18. (a postabélyegző dátuma). 

A Szervező nem vállal felelősséget a meghatározott időtartamon kívül beküldött pályázatokért, 

illetve hiányos, olvashatatlan vagy elveszett pályázatokért. 

A Program eredményeinek közzététele a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro 

honlapokon történik, legkésőbb 2017. augusztus 15-ig. 

A támogatást elnyerő személyek (a továbbiakban: „Nyertesek”) kiértesítése írásban történik 2017. 

augusztus 30-ig (postabélyegző dátuma). 

  

 

7. SZAKASZ. A TÁMOGATÁSOK MEGÍTÉLÉSE 

 

A támogatásokat pénzügyi támogatás formájában folyósítjuk, természetes vagy jogi személyekkel 

megkötött támogatási szerződés alapján, a pályázati dossziéban meghatározott igényeknek 

megfelelően. 

A Szervező elküldi 2017. augusztus 15-30. között a Nyertesnek a támogatási szerződést, a Nyertes 

szülőjének vagy jogi képviselőjének pedig alá kell írnia a szerződést és el kell küldenie 2017. 

szeptember 15-e előtt (postabélyegző dátuma) a Szervezőnek a jelen tájékoztatóban szereplő 

címére. 

Amennyiben a Nyertesek nem küldik el a meghatározott módon személyi adatokkal kitöltött, aláírt 

szerződést, elvesztenek bármiféle, az elnyert támogatásra vonatkozó jogot, kártérítési lehetőség 

nélkül. 

A Nyertesek a Szervezőnek elküldött szerződésben megjelölt bankszámlaszámra kapják az elnyert 

pénzügyi támogatást, a két fél által aláírt szerződés kitételeinek megfelelően a következő 

ütemezésben: 

- az összeg 90 százalékát legtöbb 15 nappal azt követően, hogy a Szervező átvette az aláírt 

szerződést a kért mellékletekkel együtt, 

- az összeg 10 százalékát legtöbb 15 nappal azt követően, hogy a Szervező átvette és 

elfogadta a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

A Szervező más programjai számára irányítja át azokat az összegeket, amelyek – szerződés híján 

vagy egyéb, a Szervezőtől független okok miatt – nem utalhatók át a bankszámlákra. 



  

 

8. SZAKASZ. ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEK: 

 

 

Az érvényességi feltételek a következők: 

  

A. A résztvevőnek teljesítenie kell a jelen tájékoztató 2., 3. és 4. számú Szakaszaiban meghatározott 

feltételeket. 

B. A résztvevőnek össze kell állítania a pályázati dossziét a 6. Szakaszban megjelölt módon. 

C. A pályázati dossziénak teljesnek kell lennie, illetőleg tartalmaznia kell valamennyi, a Szervező 

által igényelt, a 6. Szakaszban megjelölt dokumentumot. 

D. A Szervező érvénytelennek tekinti a 10.000 lejnél nagyobb összegű igényléseket. 

 

 

9. SZAKASZ. ZSŰRIZÉS: 

 

A Szervező érvényteleníti azokat a pályázatokat, amelyek nem teljesítik a jelen tájékoztató 8. 

Szakaszában megjelölt valamennyi érvényességi feltételt. 

Az érvényes dossziékat egy szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai a sport- illetve művészeti élet 

kiemelkedő személyiségei. A zsűri a résztvevők által elért eredmények, illetve szociális helyzetük 

alapján pontozza a pályázatokat. A nyertesek listáját A Közösségért Alapítvány igazgatótanácsa 

hagyja jóvá. 

A végső döntést a Szervező nem indokolja meg. 

  

 

10. SZAKASZ. VÁLLALÁSOK, AZ ADATOK BIZALMAS JELLEGE: 

 

A MOL Tehetségtámogató programban való részvétel révén a résztvevők tudomásul veszik a jelen 

tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket, amelyeket elfogadnak. A Programban való részvétel 

feltételezi a jelen tájékoztató rendelkezéseinek betartását. 

  

A Szervező igényelheti a szülőtől vagy a nyertes törvényes képviselőjétől a nyertes nevének, 

keresztnevének, lakhelyének, fényképének, hangjának az ingyenes felhasználási jogát a különböző 

nyomtatott, audió-, videó- és egyéb anyagokban. A jóváhagyás végett a szülő vagy a nyertes 

törvényes képviselője nyilatkozatot ír alá, amelyben ennek az egyezménynek a feltételeit rögzítik a 

felek. A Szervező nem köti a pályázatban való részvétel jogát vagy a támogatások megítélését e 

nyilatkozat aláírásának feltételéhez. 

  

A szervező jótáll a Programban résztvevő valamennyi jelölt személyes adatai bizalmas jellegének 

megőrzéséért; az általános adatlapban szereplő személyes adatok (név, keresztnév, születési hely és 

idő, szülők neve, teljes lakcím, telefonszám, e-mailcím) gyűjtésére kizárólag a résztvevők 

megfelelő azonosítása és a támogatásra érdemesült nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel érdekében 

kerül sor. 

  

A Program lezárta után az igénylők adatai megsemmisítődnek. 

  

A Program résztvevőjének mint érintett személynek a 677/2001 számú törvény alapján a következő 

jogai vannak: az informáláshoz való jog (12. cikkely), az adatokhoz való hozzáférési jog (13. 

cikkely), az adatok módosításának joga (14. cikkely), az ellenkezéshez való jog (15. cikkely), 

egyéni döntés hatálya alá esés kivédésének joga (14. cikkely), az igazságszolgáltatáshoz való 

fordulás joga (18. cikkely). 



  

A résztvevőknek joguk van kérésre és ingyenesen évi egy alkalommal kézhez kapni arra vonatkozó 

bizonylatot, hogy az őket illető adatok feldolgozásra kerülnek vagy sem, illetőleg joguk van 

bármikor megakadályozni – megalapozott és legitim, személyes okokra hivatkozva – azt, hogy az 

őket illető adatok feldolgozásra kerüljenek, kivéve azokat az eseteket, amikor ezzel ellentétes 

jogszabályok másképp rendelkeznek. A résztvevőknek joguk van igényelni - a Szervezőnek 

címzett, írásos kérvényben - a személyes adatok törlését vagy aktualizálását, a 677/2001 számú 

törvény előírásainak megfelelően. Ezeknek a jogoknak a gyakorlását a Résztvevő A Közösségért 

Alapítványnak címzett (postacím: 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút, 77., I. em., The 

Office C), írásos – keltezett és aláírt – kérvényben kérheti. 

  

 

11. SZAKASZ. VIS MAIOR: 

  

Jelen tájékoztató tekintetében a Vis Maior helyzet bármilyen olyan eseményt jelent, amelynek 

bekövetkezése nem ellenőrizhető, kijavítható vagy előrelátható a Szervező által, és amelynek 

létrejötte utóbbit a Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeinek teljesítésében akadályozza. Ezen 

események közé sorolhatók (a teljesség igénye nélkül) a következők: háborúk, tűzvészek, áradások, 

sztrájkok és blokádok, földrengések, mindenféle katasztrófák, illetőleg bármely olyan törvényi 

rendelkezések, amelyek a Szerződés hatályba lépését követően jelennek meg, és amelyek 

megakadályozhatják vagy módosíthatják a Tájékoztató feltételeit stb. 

  

Amennyiben egy vis maior helyzet – ideértve a Szervező akaratán kívüli bármilyen akadályoztatást 

– ellehetetleníti vagy késlelteti (teljesen vagy részlegesen) a Tájékoztatóban szereplő tevékenységek 

végrehajtását, illetve a Program folytatását, a Szervező mentesül a kötelezettségei teljesítésének 

felelőssége alól arra az időszakra, amelyben kötelezettségeinek teljesítésében akadályoztatva vagy 

késleltetve volt, a Polgári Törvénykönyv 1082. és 1083. számú cikkelyeinek megfelelően. Ha a 

Szervező vis maior helyzetre hivatkozik, annak megjelenése utáni 5 napon belül köteles ennek 

bekövetkeztéről a programban résztvevőket értesíteni.  

 

  

 

12. SZAKASZ. JOGVITÁK: 

  

A Szervező és a Program résztvevői között keletkező esetleges jogviták rendezése békés úton 

történik. 

Amennyiben a jogviták rendezése békés úton nem lehetséges, a jogvitában érdekelt felek a 

Szervező székhelye szerint illetékes román bíróságon kérhetik annak rendezését. 

Jogvita esetén a tájékoztató román nyelvű változata tekintendő irányadónak.  

 

  

 

13. SZAKASZ. A PROGRAM TÁJÉKOZTATÓJA: 

  

A MOL Tehetségtámogató program Tájékoztatója a www.pentrucomunitate.ro és a 

www.molromania.ro honlapokon jelenik meg 2017. május 17. után. 


