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Több mint 70 ifjú művész és kutató nyert támogatást a MOL alapítványi pályázatán 
Összesen 18 millió forintot nyertek el a fiatal tehetségek 

 
Budapest, 2018. november 30. - A MOL Tehetségtámogató Program összesen 72 fiatal művész- és kutató-jelölt 
pályafutását segíti 18 millió forinttal ebben a tanévben. A tehetséges és eredményes diákok tanulmányaik 
feltételeinek javításához igényelhettek támogatást a pályázati felhívás keretében. A szakértő zsűri értékelése után 
a végső döntést a pályázatokat kiíró MOL Alapítvány kuratóriuma hozta meg.  

A MOL Tehetségtámogató Program fiatal és eredményes művészek, ifjú kutatók és sportolók fejlődését segíti. A 
felkészüléshez és a sikerek eléréséhez szükséges eszközök biztosítása, egy hangszer, sportszer megvásárlása, vagy egy 
verseny, mesterkurzus útiköltségeinek támogatása jelenti a legnagyobb segítséget számukra.  

2018-ban a művészet-tudomány kategóriában több mint 230 pályázat érkezett be, amelyek közül a MOL Alapítvány 
kuratóriuma összesen 65 fiatalnak és csapataiknak ítélt meg támogatást 16 millió forint értékben. 

A MOL Tehetségtámogató Klasszis kategóriában a 18. életévüket betöltött, korábbi sikeres pályázóit segíti az 
alapítvány. Az idei évben 7 pályázó nyert el támogatást, több mint 2 millió forint értékben ebben a kategóriában. 

A fiatalok a támogatást előfinanszírozásként kapják meg és azonnal beszerezhetik belőle a várva-várt hangszert, 
laptopot vagy ennek segítségével benevezhetnek tervezett versenyeikre. 

Az értékelésben szakértő zsűri működött közre, amelynek tagja volt Devich Márton, a Bartók Rádió igazgatója, 
Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia tanára és Kállai Gabriella oktatáskutató, az OFI 
munkatársa. A végső döntést a MOL Alapítvány kuratóriuma hozta meg. Az értékelésnél az eddig elért eredményeket 
és a rászorultságot vették figyelembe. 

A nyertesek között van többek között Dömötör Máté 15 éves zongorista, aki tanárai véleménye szerint rendkívüli 
muzikalitással rnedelkezik és 2016-2018 között mindegyik évben egy-egy nagy nemzetközi verseny 1. helyezettje volt. 

Valamint Szelényi Dóra 18 éves balerina, aki idén a zsűri különdíját nyerte el az Európai Balett Grand Prix-n és jelenleg 
a Lausanne Grand Prix-re és a londoni Royal Balett mesterkurzusára készül. 

A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta karolja fel a fiatal tehetségeket, eddig közel 5000 sportoló és 
művészeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette több mint 600 millió forint támogatást nyújtva, 
egyharmadát a művészet és tudományos területen kíváló eredményeket felmutató diákok támogatására fordítva. 

A támogatottak listája itt érhető el. 
 
Bővebb információ:  
Gáborné Haáz Andrea, 0670 373 4384, haaz.andrea@molalapitvany.hu  
 
 
A MOL társadalmi felelősségvállalásáról 
A MOL mint Magyarország legnagyobb vállalata évente mintegy 1,7 milliárd forintot adományoz a különböző társadalmi kezdeményezések 
számára. A támogatási portfólióban a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a szociális ügyek 
jelennek meg. A vállalat társadalmi felelősségvállalásának jegyében hozta létre 2006-ban az Új Európa Alapítványt, amely 2018-tól MOL 
Alapítvány néven folytatja tevékenységét.  
Az Alapítvány pályázati programjain keresztül évente 100 millió forintot fordít a fiatal sportolók, művészek, a pedagógusok és a 
gyermekegészségügy támogatására. Ennek eredményeképpen az elmúlt években közel 5000 fiatal sportolót, tudós- és művészpalántát és 
csapataikat részesítette a MOL Tehetségtámogató Program támogatásban. A MOL Gyermekgyógyító Program keretében 480 projekt nyert el 
támogatást 2006 óta, akik több mint 110.000 gyermek gyógyulásában közreműködtek. A MOL Alapítvány a helyi közösségek támogatását és az 
önkéntesség népszerűsítését 2014-2017 között a KÖSZ! Program, 2018-tól a Helyi Érték Program keretében végzi. 
További információ: www.molalapitvany.hu 

https://molalapitvany.hu/files/uploads/docs/11/mt18-tamogatottak-honlap.pdf
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