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1 A MOL-Új Európa Alapítvány 
 

A MOL-csoport hosszú évek óta aktív szereplője a közép-európai társadalmi felelősségvállalásnak, évente 

több milliárd forinttal támogatja a közérdekű célokat a régióban.  Támogatási rendszere hosszú évek óta 

segíti a sportolók, művészek mellett a legkülönbözőbb hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat és a helyi 

közösségeket egyaránt. A MOL csoporton belül eddig szétszórtan, különböző szervezetekben működtek a 

támogató tevékenységek, amelyeket most a MOL-Új Európa Alapítvány keretén belül egy szervezetbe 

csoportosítanak. 

Emellett a MOL-csoportnak megújult a stratégiája, amellyel együtt a vállalatcsoport támogatási politikája is 

megújul. A MOL célja, hogy vezető szerepet töltsön be a régió fenntartható, körforgásos gazdaságában, amely 

cél éléréséhez még számos új tevékenységre, innovációra és kutatásra is szükség van, amelyek már 

túlmutatnak egy vállalat érdekein.1    

Ezért a MOL a Magyar Állammal közösen úgy döntött, hogy új, kibővített formában valósítja meg támogatási 

feladatait. Ezek megvalósítására hozták létre a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő MOL-Új Európa 

Alapítványt. Az Alapítvány átveszi a MOL korábban végzett hasonló társadalmi felelősségvállalási 

tevékenységének jelentős részét, továbbá kibővíti a támogatások körét és rendkívül széleskörű, átfogó 

támogatási rendszert hoz létre. A közérdekű vagyonkezelő alapítványi forma ezen feladatok hatékony 

ellátását teszi lehetővé.  

A MOL-Új Európa Alapítvány támogatási szabályzata és politikája meghatározza az Alapítvány küldetését és 

tevékenységét, az elvi és jogi hátteret, a támogatások forrását, alapelveit és korlátait, az Alapítvány 

közfeladatait, a támogatás stratégiai célkitűzéseit, területeit, a döntési folyamatokat és az időszaki 

támogatási tervet. 

 

2 Támogatási hitvallásunk és alapelveink 
 

1. Támogatási hitvallásunk 
Összhangban alapítóink, a Magyar Állam által a Magyarország Alaptörvényében és a MOL Nyrt. által  
megfogalmazott értékekkel és célkitűzésekkel az alábbi legfőbb alapelvek mentén alakítjuk ki támogatási 
tevékenységünket. 

 
1.1. Társadalmi felelősségvállalás 

Hiszünk abban, hogy a MOL-Új Európa Alapítvány – mint a térség egyik legnagyobb vállalata, 
valamint a Magyar Állam által közösen létrehozott alapítvány – köteles felelősséget vállalni 
működési környezetéért. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünk révén hozzájáruljunk a 
régiós, különösen a hazai gazdaság, társadalom, kulturális élet és ökológiai környezet 
formálásához. 
 

1.2. Jövőért vállalt felelősség 
Fontosnak tartjuk, hogy hogy támogatásaink nemcsak a jelenre, de a jövőre is hatással 
legyenek. Éppen ezért vállaljuk, hogy a nemzeti érdeket szem előtt tartva, támogatásaink 
odaítélésekor sosem csak a mában gondolkodunk, hanem a holnapban és  az annál távolabbi 

 

1 Lásd a Támogatási hitvallásunk és alapelveink 1. fejezetét. 
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jövőben is. Hiszünk abban, hogy támogatásaink hosszú távú nemzeti érdekeket szolgálnak, 
hozzájárulnak hazánk és a régió fejlődéséhez. 
 

1.3. Fenntarthatóság 
Elismerjük, hogy a teremtett világ értékeinek és gazdagságának megőrzése közös 

felelősségünk. Ezt a szemléletet előtérbe helyezve megkülönböztetett figyelemmel kezeljük 

a fenntarthatóság kérdését, amelybe beletartozik a környezetvédelem-környezetgazdaság 

területe – különösen nagy hangsúlyt helyezve a körforgásos gazdaság témakörére –, a 

klímaváltozás, az egészség és biztonság témaköre, valamint az egyén és a társadalom 

kapcsolata. Támogatásainkkal szeretnénk hozzájárulni a fenntartható fejlődés 

megvalósításához. Az ezzel kapcsolatos elveket a támogatási tevékenységünkre is 

kiterjesztettük. Előnyben részesítjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a 

környezettudatosság szellemében születnek, és a hatékony energiafelhasználást, a környezet 

kímélését és védelmét tartják szem előtt. 

 
1.4. Értékteremtés és értékmegőrzés, értékközösség  

Hiszünk abban, hogy ahogyan csak egy jövőnk van, úgy egy hazánk és egy régiónk. Valljuk, 
hogy itt kell felelősséget vállalunk, ezért támogatásaink révén szeretnénk Magyarország és 
Közép-Európa értékeit gyarapítani, megőrizni. Előnyben részesítjük azokat az 
együttműködéseket, amelyeknél a támogatás láncreakció-szerűen értéket generál, azaz 
további támogatásokat, pénzeszközöket von be egy jó ügy érdekében , valamint ahol az 
értékmegőrzés a cél. 
 

1.5. Emberi méltóság, közjó  
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság tisztelete. Hiszünk abban, hogy az 
értékalapú társadalom és gazdaság csakis egymás tiszteletén, a közjó és a közerkölcs 
szabályainak megtartásán alapulhat.  
 

2. Támogatottakhoz kapcsolódó alapelvek 
Azon alapelvek összesége, amelyek körvonalazzák, kiket, milyen kezdeményezéseket, programokat, 
szervezeteket (jogi és jogi személyiség nélküli személyeket), eseményeket támogat az Alapítvány.  

 
2.1. Értékeink elfogadása, elveink elsajátítása 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink tiszteletben tartsák az általunk vallott 

értékeket, amelyek alapítóink alapdokumentumain – a Magyar Állam Alaptörvényén és a 

MOL-csoport társaságirányítási dokumentumain alapulnak.  

 

2.2. Politikamentesség, etikusság 

 Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el. Nem támogat 

politikai pártokat és pártpolitikai kezdeményezéseket. Nem támogat olyan programokat és 

és rendezvényeket sem, amelyek sértik az alapvető emberi jogokat és/vagy a jó ízlést. 

 

2.3. Sérelem- és agressziómentesség 
Mivel az Alapítvány támogatásainak célja az értékteremtés, a jövő épülésének elősegítése, 
ezért nem támogatunk olyan eseményeket, mozgalmakat vagy szervezeteket, amelyek 
agressziót vagy más szélsőséges magatartást népszerűsítenek 
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2.4. Határokon való átívelés 

 Hiszünk a nemzeti egységben, a nemzetgazdasági érdekek határokon átnyúló mivoltában. 
Valljuk, hogy felelősséget kell vállalnunk a Kárpát-medence jövőjéért, Mindezt szem előtt 
tartva támogatási tevékenységünk kiterjed hazai és határon  túli kezdeményezésekre, 
személyekre, eseményekre, programokra is.  

 
2.5. Tehetségek elismerése, felkarolása 

Általános alapelveinkkel összhangban kiemelten fontosnak tartjuk a jövő sikereinek 

megalapozását a megfelelő utánpótlás kinevelésével és a tehetséges fiatalok támogatásával 

és mentorálásával. Célunk, hogy valóban a legtehetségesebb, ugyanakkor legrászorultabb 

fiatalokhoz jusson el a pénz, akiknél a támogatás során megvalósul az utókövetés, az ún. 

mentorálás. Szándékunk támogatási szerződéseinken keresztül a legtehetségesebbeket 

egyre jobb teljesítményre ösztönözni.  

 

2.6. Rászorultság elve 

Keressük annak a legmegfelelőbb módját, hogy karitatív szervezetekkel való 
együttműködéseken keresztül a legrászorultabbakat is támogathassuk. Ugyanakkor valljuk, 
hogy a segítő munka szakma, programjainkat ezért a megfelelő szakemberek és hozzáértő 
szervezetek segítségével fogjuk összeállítani. 

 
2.7. Kárpát-medence nemzeteinek, nemzetiségeinek együttműködése 

Az alapítvány erőteljesen fókuszál a Kárpát-medencei nemzetek nemzetiségek közötti 
együttműködés erősítésére, a Kárpát-medence életének megszervezésére annak 
mindenfajta vonatkozásával együtt. Olyan kulturális projektek, programok, pályázatok 
támogatásával, amelyek az érintett régiókat együtt kezdik mozgatni.  

 
3. Támogatás céljához és a döntéshozás módjához kapcsolódó alapelvek 

Azon elvek összessége, amelyek iránymutatást adnak a támogatások céljára és a támogatási 
folyamatra nézve.  

 
3.1. Következetes szakmaiság 

A hitelesség, megbízhatóság és függetlenség elvének megfelelően, a legszigorúbb etikai 

normákat szem előtt tartva valósítjuk meg támogatási tevékenységünket. Hitelességünk 

megőrzése érdekében átlátható, szabályozott támogatási rendszert alakítottunk ki, 

döntéseinket szakmai, stratégiai és etikai szempontok alapján hozzuk meg. Támogatási 

tevékenységünkkel kapcsolatban fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, 

teljesítményünkről rendszeresen beszámolunk kiadványainkban és az interneten.  

 
3.2. Pozitív társadalmi hatás 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy támogatásaink – lehetőség szerint – minél jelentősebb 

pozitív társadalmi hatást érjenek el. Ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a strukturált, 

világos célokkal és tartalommal rendelkező, saját kezdeményezésű programok kialakítására, 

melyek széles körben elérhetőek és megismerhetőek kell, hogy legyenek. Előnyben 

részesítjük azokat a területeket, amelyek a jövő formálása szempontjából különösen nagy 

hatással bírnak, mint a tehetséggondozás vagy a körforgásos gazdaság területe, az 

értékteremtés és -megőrzés.  Ezen felül kiemelten kezeljük általában véve a gyermekek, a 

rászorulók és a helyi közösségek támogatását, a kulturális és sport-tevékenységekhez 
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kapcsolódó területeket. 

 

 

3.3. Egyenlőség 

Törekszünk arra, hogy ahol lehet, pályázatok keretében válasszuk ki a támogatandó 

programokat, ugyanakkor a pályázati rendszer mellett fenntartjuk a támogatások 

odaítélésének más módjára vonatkozó lehetőséget is.  

 
3.4. Összeférhetetlenség elkerülése 

Támogatási eljárásunk alapján nincs lehetőség az Alapítvány bármely tisztségviselőjének, 

illetve az Alapítvány által létrehozott szervezet bármely munkavállalójának közvetlen anyagi 

támogatására. 

 
3.5. Nyilvánosság 

Törekszünk a széles tömegeket elérő együttműködések kiválasztására, szponzorációs 

szerződések esetében a kizárólagos-, fő-, illetve névadó szponzori cím elérésére, valamint 

rangos társszponzorokkal történő együttműködésre. 

 

3.6. Hatékonyság 

Célunk, hogy a pályázati programok mellett inkább kevesebb jelentős, mint sok kicsi 

támogatásunk legyen, erőforrásainkat ugyanis így tudjuk a leghatékonyabban felhasználni. A 

megvalósult és potenciális projektjeinket évente felülvizsgáljuk, kiértékeljük.  

 

3.7.    Közösségek bevonása 

Egyrészt támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a közösségek aktív 
közreműködését igénylik, másrészt pályázati döntéseinknél szakmai zsűri bevonásával 
biztosítjuk a közösségi érdekek érvényesülését.  
 

3.8  Szakmaiság 
Kiemelten fontos a szakértők bevonása a pályázatok döntési folyamatába, továbbá 
hangsúlyos szerep jut a szakmai előkészítési folyamatoknak. A Kuratórium döntéseit a 
pályázati programokat véleményező szakmai zsűri készíti elő, de minden programhoz készül 
szabályzat, és a programokhoz hozzárendelődik egy szakmai stáb. 
 

3.9   Előkészítettség 

A döntések meghozatalához és a szinergiák feltárásához kellő idő szükséges, így csak olyan 

kéréseket bírálunk el, amelyek kellő előkészítettséggel bírnak, megvalósulásuk nem 

bizonytalan, és kellő idő áll rendelkezésre az elbírálás megfontolására is. 

 

3 Küldetésünk 
 

A MOL Nyrt. és a Magyar Állam azért hozta létre közösen a MOL-Új Európa Alapítványt, hogy ezentúl 

együttesen kezeljék a MOL Nyrt. megtartandó támogatási programjait, valamint további, közös értékeken és 

érdekeken alapuló pályázatokat hozzanak létre, támogatva a hazai és a Kárpát-medencében élő magyarság 
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környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatósági törekvéseit, beleértve a kulturális - és 

sporttevékenységeket is, az értékmegőrzést és értékteremtést, valamint az örökségvédelmet.2 

Az alapítvány küldetésének tartja, hogy olyan projekteket, programokat támogasson, amelyekre igaz, hogy 

• visszatérők,  

• meghatározók,  

• történetileg átívelők tudnak lenni,  

• értéket teremtenek vagy értéket őriznek meg, tehát  

• hozzáadott értékük van és  

• önmagukon túlmutató a céljuk. 

• A küldetésük tehát a jövőnek szól. 

 

4 A támogatási szabályzat kialakításának elvi és jogi háttere 
 

A MOL-Új Európa Alapítvány alapítói a Magyar Állam és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság. Az Alapítvány létrehozásául szolgáló jogszabályok az alábbiak: Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. V. törvény, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. 

törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére 

történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIX. törvény. Az Alapítvány 2021. július  13-án került megalapításra. 

Típusa: közfeladatot ellátó, közérdekű és közhasznú vagyonkezelő alapítvány. 3 

Az alapítói jogok gyakorlója az Alapítvány kuratóriuma, mely az Alapító okirat II. 3. pontja szerinti 

témakörökben a II. 4. pontban hivatkozott esetben vagyonellenőr jóváhagyásával jár el. Az alapítói jogkörök 

további átruházására nincs lehetőség.4 

A döntési folyamatokról lásd a dokumentum 3.10. fejezetét.  

 

5 A támogatások forrása 
 

Az Alapítványnak juttatott vagyonról, annak értékéről, rendelkezésre bocsátásának módjáról, vagyonának 

kezeléséről és felhasználásáról az Alapító okirat rendelkezik.  

Az alapító az Alapítványhoz történő csatlakozást lehetővé teszi. A csatlakozási kérelmet az Alapítványhoz kell 

benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül 

írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérele m elutasítása esetén 

fellebbezésnek helye nincs.  

További részletek a forrás részletezésével kapcsolatban ld. Alapító okirat vonatkozó része.  

 

2 Lásd a Támogatási hitvallásunk és alapelveink 1. fejezetét.  
3 Lásd az Alapító okirat I. és II. fejezetét.  
4 Lásd az Alapító okirat II. fejezetét.  
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6 Az Alapítvány közfeladatai 
 

Az Alapítvány közfeladatai5 részletesen megtalálhatók az Alapító okirat vonatkozó részében.  

 

7 A támogatás korlátai 
 

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el. Nem támogat olyan szervezeteket és 

eseményeket, amelyek sértik a közerkölcsöt és a jó ízlést; agressziót vagy más szélsőséges magatartást 

népszerűsítenek; olyan eseményeket vagy szervezeteket, amelyek a környezetre aránytalanul károsak (pl. 

sértik a védett természeti területeket, visszafordíthatatlan szennyeződést okoznak a környezetben) vagy 

helyreállíthatatlan kárt okoznak és nem állnak rendelkezésre hatékony eljárások a negatív hatások 

mérséklésére. 

Nem kívánja az alapítvány támogatni azokat a szervezeteket sem, amelyek a pályázati igényükben valótlan, 

vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, valamint a korábbi években a megkötött támogatási szerződésben 

foglalt feltételeket megszegték. 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, felügyelőbizottságának tagjai, valamint a vagyonellenőr, továbbá ezen 

személyek közeli hozzátartozói nem lehetnek az Alapítvány kedvezményezettjei. 67 

Az egyes pályázatoknak a szabályzatába a fentieken kívül is kerülhetnek korlátozó intézkedések.  

 

8 A támogatási tevékenység stratégiai célkitűzései 
 

Az Alapítvány közérdekű céljai8 a 3.5. pontban említett közfeladatain túlmenően a  

• nevelési-oktatási, tehetséggondozási, felsőoktatási tevékenység;  

• az alap- és alkalmazott kutatási tevékenység;  

• az egészségügyi tevékenység;  

• a karitatív, szociális tevékenység;  

• a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység;  

• a kulturális tevékenység; az amatőr- és ifjúsági sporttevékenységek;  

• a nemzeti kultúra megőrzése, a hagyományvédelem szempontjából értékkel bíró életmód 

megőrzésére irányuló tevékenységek;  

• az egyházak tevékenységének segítése, támogatása;  

• a tudományos tevékenység;  

 

5 Lásd az Alapító okirat IV. 1. pontját.  
6 Lásd a Támogatási hitvallásunk és alapelveink 4 fejezet. 
7 Lásd az Alapító okirat IV. 4.7. pontját.  
8 Lásd az Alapító okirat IV. 2. pontját.  
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• a környezetvédelem, klímavédelem, fenntarthatóság és körkörös gazdaság céljainak elérését 

támogató tevékenységek;  

• az örökségvédelem, az épített és természeti kultúra, környezet védelme, illetve ezek körébe tartozó 

építmények, területek kulturális célú látogathatóságának, megismerhetőségének biztosítása;  

• és a fenti célok elérésére létrehozott civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok 

finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységet ellátó intézmények, jogi személyek 

fenntartása és működtetése. 

Cél továbbá az Alapítvány támogatói tevékenységének szélesebb körű megismertetése és elfogadtatása; a 

pályázati programok ismertségének növelése az általános közvélemény körében.  

 

 

Jelen Támogatási szabályzatot a Kuratórium a 2021/12/07/1. számú határozatával fogadta el, és az az 

elfogadás napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. december 7.  

 

 

.................................................................... ................................................................... 

Miklósa Erika 

a Kuratórium elnöke  

JUDr. Világi Oszkár 

kuratóriumi tag  

  

  

.................................................................... ................................................................... 

Demeter Szilárd Csaba 

kuratóriumi tag  

 

 

 

Molnár-Bánffy Kata  

kuratóriumi tag 

.................................................................... 

dr. Bacsa György  

kuratóriumi tag 

 


