„MOL Fresh Corner Tavasz 2021”
Nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat)
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI
A „MOL Fresh Corner Tavasz 2021” fogyasztói promóció (továbbiakban:
„Nyereményjáték”) szervezői a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.)
és Multipont Program Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 79.)
(továbbiakban: „Szervezők”).
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelő (a
továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb
feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Createam Reklámügynökség Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., cégjegyzékszám: 01
adószáma:

12026104-2-41,

a

továbbiakban:

"Lebonyolító")

09

végzi,

368725,
mint

a

Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői („Adatfeldolgozók”).
A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
• Weboldal fejlesztése, adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása
• Sorsolások lebonyolítása
• Játékosokkal való kapcsolattartás
• Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
• Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
• Nyereményjátékkal kapcsolatos online és telefonos ügyfélszolgálat biztosítása

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi
lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött, a következő pontban meghatározott
személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a
Nyereményjáték időtartama alatt legalább 1000 Forint (azaz ezer Forint) összértékű
ételt, élelmiszert és/vagy italt vásárol a 4. pontban meghatározottak szerint,

bármely, a Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások egyikében, majd a
Nyereményjáték Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.moljatek.hu
domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), és feltölti a vásárlást igazoló
számviteli

bizonylat

adatait

és

fotóját

(a

továbbiakban:

„Pályázat”).

A

Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, az
Adatfeldolgozók,

azok

leányvállalatai,

lebonyolításában

közreműködő

illetve

gazdálkodó

a

játék

szervezetek,

szervezésében

vagy

ügynökségek,

ezek

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek.
1. pontjában meghatározott hozzátartozói. Leányvállalatnak minősül mindazon
társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a Szervezők, vagy a Lebonyolító
közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön
szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. A
Nyereményjátékból kizárt leányvállalatok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt az 1. sz. mellékletben listázott
töltőállomások tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre

irányuló

egyéb

jogviszonyban

állók,

valamint

mindezen

személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték 2021. április 19. 00 óra 00 perctől – 2021. május 30. 23 óra 59
percig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a 6. pontban írtak szerint nem
vagy nem a 6. pont szerintieknek megfelelően beérkezett Pályázatok a Játékban nem
vesznek részt. A Játékban csak ezen időszak alatt megvásárolt termékek, valamint az
ezen időszak alatt történt regisztrációk és kódfeltöltések vesznek részt.
A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő
beérkezési időpont az irányadó.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK
A Nyereményjátékban részt vevő termékek: a MOL Shopban elérhető bármely étel,
élelmiszer, ital termék, valamint Fresh Corner termékek.
A Nyereményjátékban részt vevő termékek árát a Játékos:
•

készpénzzel,

•

bankkártyával,

•

Multipont kártyával egyenlítheti ki.

A

MOL

Nyrt.

által

kibocsátott,

a

MOL

üzleti

vásárlói

részére

szóló

üzemanyagkártyákkal (MOL Group Gold Europe kártya, MOL Group Gold Hungary
kártya, MOL Group Gold Hungary Prepaid kártya, MOL Group Gift kártya) a
Nyereményjátékban az érintett termékek ára nem egyenlíthető ki, ezen kártyák által
kiegyenlített vásárlások a Nyereményjátékban nem vesznek részt.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TÖLTŐÁLLOMÁSOK
A Nyereményjátékban részt vevő töltőállomások listáját az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A mellékletben nem szereplő töltőállomások nem vesznek részt a
Nyereményjátékban.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások
körét a Nyereményjáték folyamán bármikor bővítse, vagy szűkítse, a Nyereményjáték
menetét, a Nyereményjátékra kijelölt időszakot a Nyereményjáték folyamán – a
változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást
követően – egyoldalúan megváltoztassa.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, legalább 1000 (azaz ezer Forint)
Forint összértékű, a 4. pontban meghatározott étel, élelmiszer és/vagy ital
vásárlása az 1. sz. mellékletben szereplő MOL töltőállomások egyikében, majd azt
követően a Nyereményjátékba való regisztráció a 6.1.pontban ismertetettek szerint,

továbbá a vásárlás adatainak feltöltése a 3. pontban meghatározott időtartamon
belül, a vásárlását igazoló számviteli bizonylatról készített fényképpel vagy
scannelt képpel (melyen a számviteli bizonylat teljes terjedelmében, olvasható
módon jól látható), valamint a számviteli bizonylat megőrzése legalább 2021. július
31-ig.
A nyereményjátékban részt vevő termékek árát illetően mindig az adott töltőállomáson
alkalmazott aktuális fogyasztói árak az irányadóak.
A regisztráció során a megfelelő mezők kipipálásával a Játékos kifejezetten elfogadja
a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt
valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjátékkal
összefüggésben az Adatvédelmi Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

6.1. REGISZTRÁCIÓ
A

Nyereményjátékban

kizárólag

a

www.moljatek.hu

weboldalon

történő

regisztrációval, jelen részvételi szabályzatban leírtak betartásával lehet részt venni.
A Honlapon történő regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:
•

Teljes név (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett vezeték- és
utóneve.

•

E-mail cím (kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail
címhez csak egy regisztráció kapcsolódhat.

•

Mobiltelefonszám megadása (opcionális): a Játékos által megadott, létező
mobiltelefonszám.

•

Multipont kártya száma (nem kötelező): Szervezők kizárólag a Játékos saját nevére
szóló Multipont kártya számát fogadják el.

•

Jelszó (kötelező)

•

Jelszó megerősítése (kötelező)

A Játékos a regisztráció során a nyilatkozattétel céljára szolgáló mező bejelölésével
elismeri, hogy elmúlt 18 éves, továbbá teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot

és az ahhoz tartozó Adatvédelmi Tájékoztatót, és azokat önkéntesen és feltétel nélkül
elfogadja és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve
az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem
jogosult részt venni.
A Játékos a Honlapon történő regisztrálás során opcionálisan hozzájárulhat ahhoz,
hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a Szervezők használják és kezeljék.
Amennyiben a Játékos a regisztráció során megadja a Multipont kártya számát,
opcionálisan

hozzájárulhat

a

Multipont

személyre

szabott

ajánlatok

célú

adatkezeléshez is.
A főnyeremény sorsolásakor azon Játékosok, akik a Honlapon történő regisztráció
során megadták a Multipont kártyájuk számát és a személyre szabott ajánlatok célú
megkereséshez hozzájárultak, valamint ezen hozzájárulásukat a Nyereményjáték
időtartama alatt nem vonták vissza, tehát a Nyereményjáték zárásakor is rendelkeztek
hozzájárulással a felhasználói fiókjukban, a fődíjsorsolásban dupla eséllyel vesznek
részt, azaz a főnyeremény sorsolásába duplán, azaz egy adott pályázattal kétszer
belekerülnek.
Személyre szabott ajánlatok: Egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám)
üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok küldése e-mailben vagy applikáción
keresztül, amennyiben a Játékos azt letölti. A kezelt adatok alapján az adatkezelők a
Játékosról profilt alkotnak.
A Multipont marketing adatkezelési hozzájárulását a Játékos bármikor visszavonhatja,
azonban, ha a marketing hozzájárulását a főnyeremény sorsolásának 6.5. pontban
meghatározott időpontját megelőzően vonja vissza, az a dupla esély lehetőségétől
elesik.
Játékosnak lehetősége van a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság számára is marketing adatkezelési hozzájárulást adnia, ezen
hozzájárulása nem biztosít dupla esélyt a Játékban való részvételre. Játékosnak
lehetősége van, hogy ezen hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ezen felül a Játékosnak lehetősége van a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság számára piackutatásra vonatkozó marketing hozzájárulást
adnia, ezen hozzájárulása nem biztosít dupla esélyt a Játékban való részvételre.
Játékosnak lehetősége van, hogy ezen hozzájárulását bármikor visszavonja.
A regisztrációt követően a Játékosok e-mail címük és jelszavuk megadásával
beléphetnek saját felhasználói felületükre, ahol Pályázataik feltöltésére van
lehetőségük.
A Játékosok a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail
cím esetleges változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége,
kéretlen levelek mappába érkező értesítő) Szervezőket semmilyen felelősség nem
terheli.
A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges
részt venniük a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail
postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők,
valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Játékos által
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét
a Játékos viseli kizárólagosan.
A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat
az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes
szabályokat a Nyereményjátékra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban találják,
amelynek megismerését és az abban foglalt rendelkezések elfogadását a Regisztráció
során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten megerősíti.
6.2. PÁLYÁZAT
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók
figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását
igazoló számviteli bizonylat adatait, (minta: NY/AXXXXXXXX/XXXX/XXXXX);
valamint a számviteli bizonylat fotóját .jpg vagy .png formátumban a továbbiakban:
(Pályázat"). Más típusú számviteli bizonylatot a Játékban nem fogadunk el. A

SZ/A0600000X/XXXX/XXXXX; vagy UK/A0600000X/XXXX/XXXXX típusú számviteli
bizonylatok a Játékban nem vesznek részt.
A Nyereményjátékban a 2021. április 19. és május 30. között történt vásárlásokhoz
tartozó nyugtákkal lehet részt venni.
Pályázat – Blokkfeltöltés
• Bizonylat száma (kötelező): minta: NY/XXXXXXXXX/XXXX/XXXXX
• Vásárlás dátuma (kötelező): a vásárlási blokkon szereplő dátum (év, hónap, nap)
• Vásárlási összeg (kötelező): a bizonylaton szerepelő teljes összeg megadása
• A vásárlást igazoló blokk/nyugta fotó feltöltése JPG, PNG vagy PDF
formátumban
Egy érvényesen beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék
rendszerének adatbázisában rögzítették. A Pályázatok beérkezési időpontja az
adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. Azok a
Játékosok nyerik meg a nyereményeket, akik vagy az adott nyerő időpontban (hónapnap-óra-perc-másodperc) vagy ha ilyen nincs, akkor az időpont utáni legközelebbi
időpontban küldik be a jelen Játékszabály szerinti érvényes Pályázatukat (a
továbbiakban: Nyertesek). Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont
tekintetében kerül figyelembe vételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont
tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre. A Lebonyolítónak jogában
áll bekérni a Nyertesektől a nyertes Pályázathoz feltöltött blokkon kívül az összes olyan
blokkot is, amelynek adatait a Nyertes a Játék során feltöltötte a Játék weboldalán. A
nyertes Pályázathoz feltöltött blokkok beküldésének címéről a Lebonyolító a
Nyerteseket e-mailes vagy telefonos úton tájékoztatja.
A nyerés tényéről, a feltöltött adatok Szervező által történő ellenőrzése és validációja
után az online rendszer automatikus válaszüzenetben értesíti a Játékost.
A főnyeremény nyertese a promóció lezárását követő legkésőbb 10 munkanappal
telefonon és/vagy e-mailben kerül értesítésre.
Az azonos időpontban beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan
a nyertes sorrendet. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küldi

be a Pályázatát, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes
szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik. A
Játékosok egy vásárlás adatait csak egyszer küldhetik be, azonban különböző
vásárlásokkal, de ugyanazzal az e-mail címmel (ill. regisztrációval) több
Pályázatot is regisztrálhatnak.
A Játék során egy Pályázattal maximum egy nyeremény nyerhető meg. Egy
Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum 1 db napi nyereményt
vagy 1 db heti nyereményt és 1 db fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.
Minden érvényes Pályázat a Játék teljes időtartama során csak egyszer, az első
beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban.
A Játékban nem lehet részt venni olyan blokkal, amely esetében a feltöltött adatok
megegyeznek egy másik Pályázatban megadott blokk adataival (ilyen eset egy percen
belüli több vásárlás esetén fordulhat elő). Az ilyen blokkokkal történő Pályázatok a
Játékból kizárásra kerülnek.
A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc,
azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc
különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).
A Játékosnak 2021. július 31-ig meg kell őriznie a vásárlást igazoló blokkot, amely
alapján Pályázatot adott be.
A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálnia, hogy
azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be.

7. NYEREMÉNYEK
A Lebonyolító a Játék teljes időtartamára összesen 49 db, azaz negyvenkilenc darab
nyereményt sorsol ki a következő módon:
A napi és heti nyereményekhez 48 (negyvennyolc) db nyerő időpont sorsolására
2021. április 13. 9:00 órakor kerül sor a 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. címen,

közjegyző előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító
köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A
sorsolásról jegyzőkönyv készül.
Az 1 (egy) darab főnyeremény sorsolása: a sorsolás helyszíne és időpontja: 1026
Budapest, Harangvirág utca 5., 2021. június 3. 10.00 óra. A sorsolás, közjegyző
jelenlétében, számítógépes program segítségével zajlik. A Lebonyolító a sorsolás
alkalmával a Főnyeremény esetében 1 (azaz egy) fő nyertest és 15 (azaz tizenöt) fő
pótnyertest sorsol ki.
7.1. NAPI NYEREMÉNYEK
A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden napra 1, azaz egy db nyerő
időpontot sorsol (összesen 42, azaz negyvenkettő db nyerőidőpontot). A nyerő
időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó
Játékosok 1 (azaz egy) db Apple Airpods2 terméket kapnak ajándékba. A
nyeremények készpénzre nem válthatóak!
7.2. HETI NYEREMÉNY SORSOLÁSA
A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden hétre 1, azaz egy db nyerő
időpontot sorsol (összesen 6, azaz hat db nyerő időpontot). A nyerő időpontban,
vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékosok 1
(azaz egy) db Xiaomi Mi 1S elektromos roller terméket kapnak ajándékba. A
nyeremények készpénzre nem válthatóak!
Hetidíj promóciós időszakok:
1. 2021. április 19. 00:00 – április 25. 24:00
2. 2021. április 26. 00:00 – május 2. 24:00
3. 2021. május 3. 00:00 – május 9. 24:00
4. 2021. május 10. 00:00 – május 16. 24:00
5. 2021. május 17. 00:00 – május 23. 24:00
6. 2021. május 24. 00:00 – május 30. 24:00

7.3. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA
A Szervezők megbízásából Lebonyolító a Játék lezárását követően összesen
1 (egy) db főnyereményt sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő
elektronikus sorsoló program segítségével, közjegyző jelenlétében 2021. június 3-án
10:00 órakor a Lebonyolító székhelyén, a még nyeretlen Pályázatok között. A
sorsolás nem nyilvános. A fődíj 1.000.000 Ft, mely OTP Meglepetés kártyán kerül
átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem
válthatóak.
A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának
és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a
Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) teszik közzé.
A főnyeremény sorsolásban a Nyereményjáték során minden Játékos annyi
Pályázattal (feltöltött nyugtával) vehet részt, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték
feltételeit. A főnyeremény sorsolásakor azon Játékosok, akik a Honlapon történő
regisztráció során megadták Multipont kártyájuk számát és a Multipont személyre
szabott

ajánlatok

célú

megkereséshez

hozzájárultak,

valamint

ezen

hozzájárulásukkal a promóció zárásakor is rendelkeztek a felhasználói
fiókjukban, a főnyeremény sorsolásában dupla eséllyel vesznek részt, azaz a
főnyeremény sorsolásába duplán, azaz egy adott pályázattal kétszer kerülnek be.
A Szervezők a fődíj sorsoláson 15 (tizenöt) db fődíj Tartaléknyertest sorsolnak ki.
A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra
választja ki a főnyertest, valamint a tartalék nyerteseket.
A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a
sorsolás időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben
megfelelő Pályázat között történik.
A főnyeremény Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a
főnyereményre, amennyiben a főnyeremény nyertese vagy az előttük álló
főnyeremény Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban

foglaltakat; vagy őt nem lehet elérni, vagy a nyereményt nem veszi át vagy
visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló
Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a
nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

8. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS
FELTÉTELEI
8.1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A Lebonyolító a Nyerteseket – napi nyeremény esetében a nyerés napjától, heti díjak
esetén az adott promóciós időszak utolsó napjától, míg a főnyeremény esetén a
sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül értesíti e-mailben és/vagy telefonon a
Nyeremény átvételének módjáról.
A Lebonyolító legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen
és/vagy telefonszámon értesíteni a Nyertest a nyerés napjától számítva 3
munkanapon belül, munkaidőben 8:00 és 16:00 között. Amennyiben a Nyertes a
Lebonyolító értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 napon belül nem
reagál, úgy az a Nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a
nyeremény átvételére és Szervező/Lebonyolító jogosult napi és heti nyeremény
esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, és Főnyeremény
esetében a kisorsolt pótnyertest nyertesként értesíteni.
8.2. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolítóval a
nyeremény átvétele érdekében.
Szervezők minden nyeremény átadását megelőzően ellenőrzik a nyertes Játékos által
elektronikus úton beküldött számviteli bizonylaton szereplő számot, a vásárlás
dátumát. Amennyiben a megadott adatok hiányosak, hibásak vagy nem felelnek meg
a valóságnak, a vásárlás nem a Nyereményjáték időtartamára esik, és/vagy nem a
résztvevő MOL töltőállomásokon történt, úgy Szervezők nem fogadják el nyertesnek
az adott játékost. A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat

feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból
kizárhatják.
8.2.1. A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekérheti a feltöltött Pályázat
adatait tartalmazó eredeti számviteli bizonylatot a nyereményre való tényleges
jogosultság igazolása céljából, ezért a nyugtákat a Játékosoknak meg kell őrizniük
legalább 2021. július 31-ig. Az eredeti számviteli bizonylat beküldésére a nyertes
Játékosnak legfeljebb 5 (öt) naptári nap áll rendelkezésére a Szervezők ilyen irányú
megkeresésének

kézhezvételétől

számítva

az

alábbi

címre:

Createam

Reklámügynökség Kft. 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. 3. emelet. Jelige: „MOL
FC Promóció” (a postaköltség a Játékost terheli).
Az eredeti számviteli bizonylat kézbesítésért felelősséget a Szervezők és a
Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a nyertes Játékos ajánlott és tértivevényes
küldeményként továbbítsa azokat a Lebonyolító részére.
Amennyiben a Nyertes a vásárlást igazoló blokkot nem juttatja el a Lebonyolító részére
a fenti bekezdésben szereplő határidőn belül, vagy azokat kérésre nem tudja
bemutatni, illetve Pályázata a jelen Játékszabályzat alapján bármely más okból
érvénytelennek tekinthető, illetve a Pályázat hatályát veszíti, vagy az általa megadott
elérhetőségek egyikén megkeresésre nem reagál, nem elérhető, úgy a Lebonyolító
jogosult napi és heti nyeremény esetében a sorrendben következő időpontban kódot
feltöltő Játékos (pótnyertes) részére a napi/heti nyereményt átadni. Főnyeremény
esetében az adott nyeremény vonatkozásában kisorsolt pótnyertesek közül a
sorrendben következő pótnyertes részére nyereményt átadni. Ugyanez vonatkozik
arra az esetre, ha a vásárlást igazoló dokumentum nagymértékben károsodott, így a
rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges.
8.2.2. A Lebonyolító a napi, illetve heti nyereményeket futárszolgálat segítségével
kézbesíti a nyertesnek (Szervező és Lebonyolító saját költségén mindösszesen egy
alkalommal kerül kiküldésre az adott nyeremény), míg a fődíjat személyes átvétel útján
adja át a fődíj nyertesének.

8.2.3. A főnyereményt, 1 (egy) darab 1.000.000 Ft értékű OTP Prepaid Meglepetés
Kártya kártyát a Szervezők személyesen adják át a nyertes Játékossal előre
egyeztetett időpontban és helyszínen.
Tekintettel arra, hogy a Prepaid bankkártyák csak a nyertesség megállapítását
követően legyárthatóak, így a főnyeremény kiszállítására a nyertesség
megállapítása után, a nyertes Játékos saját adatainak megerősítésétől számított
legkésőbb 90 napot követően kerülhet sor.
A főnyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a nyertes
Pályázathoz tartozó vásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat bemutatása.
Amennyiben

a

Játékos

a

nyeremény

átvételekor

nem

tudja

bemutatni

személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét) vagy a vásárlást igazoló nyugtát, úgy
a jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében
soron

következő

Tartaléknyertes

Játékos

lép

a

helyébe.

A

főnyeremény

meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes
természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a
meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással
igazolja, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A
meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve,
lakcíme, két tanú aláírása.
A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a
főnyeremény átadása nyilvános, melyet Szervezők kommunikálhatnak.
8.2.4. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a
Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a
Játékost terhelik. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása,
hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2.5. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságát a jogszabályok által
megengedett legnagyobb mértékben kizárja, azzal, hogy egyúttal a nyertes
Játékosokra ruházza a nyeremények szállítóival szemben fennálló jótállási és
szavatossági jogokat.

8.2.6. A Szervező/Lebonyolító a nyereményeket adja át a nyertes Játékosoknak, azok
más ajándéktárgyra vagy pénzre át nem válthatók, és kizárólag a jelen
Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók fel.
8.2.7. A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem
terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a
Szervezők vállalják.

9. ONLINE SZOLGÁLTATÁS
9.1. Az online játékszolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével
biztosítja. A Játékban csak és kizárólag a www.moljatek.hu oldalon keresztül
beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező
Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.
A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem
felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való
részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható,
technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért,
törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a
kommunikációs

vonal

megsemmisítéséért,

hibájáért,

illetve

valamint

jogosulatlan

a

rögzített

hozzáférésért,

adatok

ellopásáért,

módosításáért

vagy

használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok,
jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között
megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal
kapcsolatban

visszaélést

tapasztal.

Az

ezzel

kapcsolatos

visszaélésekkel

összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék
használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a
Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

9.2. Mi történik, ha nem működik az online szolgáltatás?
Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Lebonyolítón kívülálló okokból az
online szolgáltatás nem használható. A Játékos ebből kifolyólag tudomásul veszi, hogy
a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technika függvénye és ezért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati
leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényezők, mint például
(de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a
mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
9.3. A Szervező ezért nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem:
a) a Játékos készüléke kikapcsolt állapotban van, vagy lemerült,
b) a Játékos Pályázatát nem megfelelő formátumban küldi el,
c) nem megfelelő a hálózat lefedettsége.

10. JOGFENNTARTÁS
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások
körét a Nyereményjáték folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, valamint a jelen
Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, a változást megelőző legalább 24
órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.
A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor
befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk
vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a
Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték
megfelelő lebonyolításáról.
A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat
módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből
vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden,
a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést

és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten
tudomásul vesz.
Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül
fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy
veszélyezteti,

a

Szervezők

fenntartják a

jogot,

hogy

a

Nyereményjátékot

szüneteltessék vagy megszüntessék.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen
részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést
elkövető Játékost kizárják a Nyereményjátékból.
Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2021. július 31-ét követően a
Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll
módjukban elfogadni.
A Szervezők a Nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost,
aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan
a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program
használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a
Játékszabályzat 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
Amennyiben az adott Nyeremény (napi, heti és főnyeremény) tartaléknyertesei közül
egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a
Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek
visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

11. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL
A Játékszabályzat nyomtatott formában megtalálható a Nyereményjátékban
résztvevő MOL töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a www.moljatek.hu
weboldalon.
A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték
ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9-20 óra
között a +36 20 368 0953 normál díjas telefonszámon, vagy a hello@moljatek.hu
e-mail címen.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Szervezők nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból
sérült, manipulált vagy megrongálódott számviteli bizonylatot. A hamisított nyugták
érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a számviteli bizonylat
bárminemű manipulációját. A nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő
bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a nyugták
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.
A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel
tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat
ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről
Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.
A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken
túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a
jelen Játékszabályzatban szerepel.

A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a
Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő
partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel
tiltják.
Szervezők a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a
vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató szerint nyilvánosságra hozhatják a Honlapon. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév valamint a
keresztnév) jelenik meg.
A nyertes Játékos külön kifejezett hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervezők a
nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják
vagy ismertethetik a nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel
kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos külön kifejezett
hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal
összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és
fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az
Adatkezelési Tájékoztatóban és külön hozzájáruló nyilatkozatban rögzítettek szerint
az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média
felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.
A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók,
készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.
A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve
az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát
amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy
meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket,
a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve
a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést

annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint
megszüntessék.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely
Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól,
illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a Nyereményének átadását
leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak
okoztak.
Jelen

Játékszabályzatra

a

magyar

jogszabályok

az

irányadók

és

a

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a
magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a
Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők
megfelelő tájékoztatása mellett.
1. sz. melléklet: A Nyereményjátékban részt vevő MOL töltőállomások listája
2. sz. melléklet: Kizárt MOL leányvállalatok listája
3. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
Budapest, 2021. április 19.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Multipont Program Zrt.

1.

számú melléklet

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TÖLTŐÁLLOMÁSOK:
1016
1021
1031
1033
1036
1039
1046
1087
1087
1097
1101
1107
1116
1116
1117
1118
1118
1119
1125
1134
1145
1146
1147
1156
1191
1192
1193
1195
1211
1239
2030
2040
2040
2040
2040
2045
2049
2049
2071
2081
2085
2092

Budapest Mészáros u. 19. (I.)
Budapest Hűvösvölgyi út 136. (II.)
Budapest Gémeskút u. 12. (III.)
Budapest Szentendrei út 100. (III.)
Budapest Árpád fejedelem út 103. (III.)
Budapest Szentendrei út 255. (III.)
Budapest Fóti út 130. (IV.)
Budapest Hős u. 9. (VIII.)
Budapest Kerepesi út 5-7. (VIII.)
Budapest Gyáli út 38236/441 (IX.)
Budapest Könyves Kálmán krt. 23. (X.)
Budapest Kőbányai út(X.)
Budapest Hunyadi János út 2. (XI.)
Budapest Mezőkövesd út 1.
Budapest Prielle Kornélia u. (XI.)
Budapest Budaörsi út 126. (XI.)
Budapest Rétköz utca (XI.)
Budapest Borszéki u.
Budapest Istenhegyi u.55. (XII.)
Budapest Váci út 19. (XIII.)
Budapest Róna u. 170. (XIV.)
Budapest Vágány u. 21. (XIV.)
Budapest Csömöri út 27/A (XIV.)
Budapest Szentmihályi út 148. (XV.)
Budapest Ady Endre út 22-26. (XIX.)
Budapest Nagykőrösi út (XIX.)
Budapest Üllői út 303. (XIX.) Vas Gereben
Budapest Méta u. - Zádor u. s. (XIX.)
Budapest Szabadkikötő út 209990/1. hrsz. (XXI.)
Budapest Ócsai u.kimenő (XXIII.)
Érd Ercsi út hrsz 26297/2
Budaörs Repülőtér (Kinizsi u. 4047/2 hrsz.)
Törökbálint M 0 autópálya 6 km. szelv.
Budaörs Rubik Ernő u. 6.
Budaörs METRO
Törökbálint Raktárvárosi u. 3.
Diósd Tétényi u. 2. (hrsz 3666/1)
Diósd Balatoni út 11.
M1autópálya 22-es km II. (bal oldal)
Piliscsaba 10-es fő út
Pilisvörösvár 10. sz. fkl. út (Hrsz. 0140/31.)
Budakeszi Budaörsi u. 2749/8 hrsz.

2092
Budakeszi Temető út (Hrsz.: 2405)
2100
Gödöllő Szabadság u.12.
2100
Gödöllő Pattantyús Ábrahám krt. 4
2119
Pécel Köztársaság tér
2120
Dunakeszi 2-es sz. főút
2151
Fót Keleti Márton út
2220
Vecsés Fő út 6011/2 hrsz.
2230
Gyömrő Mendei út
2315
Szigethalom Petőfi Sándor u.
2340
Kiskunlacháza Hadház u. 2.
2341
Szigetszentmiklós Petőfi Sándor u.139.
2360
Gyál Körösi út
2370
Dabas 50.sz.fkl. út
2400
Dunaújváros 6.sz.fkl.út
2451 Ercsi M6 I. (kimenő) (M6 külterület 30 km szelvény)
2451 Ercsi M6 II. (bejövő) (M6 külterület 30 km szelvény)
2481
Velence M 7. autópálya I. 44-45 km.
2481
Velence M 7. autópálya II. 46-45 km.
2483
Gárdony Szabadság u.
2500
Esztergom Visegrádi út
2510
Dorog Bécsi út
2600
Vác Diadal tér
2600
Vác Balassagyarmati út
2651
Rétság Rákóczi u. 61.
2660
Balassagyarmat Kóvári út
2700
Cegléd Pesti út 87.
2800
Tatabánya Győri út
2840
Oroszlány Rákóczi Ferenc út 94/A
3000
Hatvan M3 II.
3000
Hatvan Rákóczi út
3000
Hatvan M3 I.
3100
Salgótarján Budapesti u. 27.
3200
Gyöngyös Alkotmány út 19.
3300
Eger Mátyás király út 169.
3300
Eger Kistályai út 1.
3350
Rekettyés pihenőhely M3 I.
3350
Rekettyés pihenőhely M3 II.
3355
Kápolna 3.sz. fkl. út
3360
Heves Csáti út
3390
Füzesabony Maklári út
3508
Miskolc Pesti út II. (kijövő)
3526
Miskolc Boldva u. 2.
3526
Miskolc Búza tér
3533
Miskolc Újgyőri főtér 3.
3561
Felsőzsolca 3.sz.fkl.út hrsz 2034/14

3580
Tiszaújváros 35.sz.fkl. út
3600
Ózd Vasvár út (25 -ös út)
3700
Kazincbarcika Mucsonyi út
3860
Encs 3.sz.fkl.út
3900
Szerencs Gyár út 38.
3950
Sárospatak Wesselényi Miklós út
3980
Sátoraljaújhely Várhegy utca
4025
Debrecen Segner tér
4027
Debrecen Böszörményi út
4033
Debrecen Sámsoni út
4075 GörbeházaM3 M3 I. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/8)
4075 GörbeházaM3 M3 II. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/6)
4100
Berettyóújfalu 42.sz. fkl. út
4100
Berettyóújfalu 42-47 főút körforg
4200
Hajdúszoboszló Debreceni út
4400
Nyíregyháza Széna tér
4400
Nyíregyháza László u. (Hunyadi út)
4400
Nyíregyháza Tokaji út ( Repülötér )
4600
Kisvárda Attila út
4700
Mátészalka Vásár tér 5.
4800
Vásárosnamény Nyíregyházi út 1.
4900
Fehérgyarmat Alkotmány út 31.
5100
Jászberény Szolnoki u.
5121
Jászjákóhalma Fő út 130/B. (31. sz. főút)
5231
Fegyvernek 4.sz. fkl. út
5350
Tiszafüred Ady Endre út
5435
Martfű Földvári út 4.
5600
Békéscsaba Szegedi út
6000
Kecskemét Békéscsabai út
6000
Kecskemét M5 autópálya
6000
Kecskemét Izsáki út 12/a
6000
Kecskemét Szegedi út 19
6000
Kecskemét M5 autópálya jobb
6050
Lajosmizse 50.sz.út jobb oldal
6065
Lakitelek Szikra u. 206/c
6100
Kiskunfélegyháza Csongrádi út 18/a
6320
Solt Vecsei u. 52.
6600
Szentes Attila út
6723
Szeged Makkosházi krt. 6.
6728
Szeged Dorozsmai út 20.
6750
Szeged 47.sz.fkl.út ( Algyő Pf.:11 )
6763
Szatymaz M5 autópálya 151,5 km jobb oldal
6763
Szatymaz M5 autópálya 151,5 km bal oldal
6771
Szeged Makai út
7030
Paks 6.sz.fkl. út bal

7090
7100
7200
7400
7400
7615
7624
7624
7630
7632
7633
7800
7900
7940
8000
8000
8000
8000
8051
8060
8100
8157
8157
8172
8200
8200
8200
8220
8230
8261
8312
8360
8380
8400
8420
8500
8600
8621
8623
8638
8751
8751
8800
8868
8900

Tamási Szabadság u. 90.
Szekszárd Csatári Torok
Dombóvár Köztársaság u. 27. (Tüskevár)
Kaposvár Guba Sándor u.
Kaposvár Vásár tér
Pécs 6.sz.fkl. út (Cserkút)
Pécs Szigeti út
Pécs Siklósi út 9.
Pécs Pécsváradi u. 12.
Pécs Maléter Pál u. Hrsz. 21169
Pécs Endresz út
Siklós Szent István tér
Szigetvár József Attila u. 66.
Szentlőrinc Törökföld u. 1033 hrsz.
Székesfehérvár Sárkeresztúri út 8.
Székesfehérvár Balatoni út
Székesfehérvár Szent Flórián krt. 5.
Székesfehérvár Seregélyesi út 121/A.
Sárkeresztes 0133. (81-es főút)
Mór Nemes utca (81-es út)
Várpalota 8-as főút
Füle M7 autópálya 83 km (észak)
Füle M7 autópálya 83 km (dél)
Balatonakarattya 71.sz. föút
Veszprém Almádi u.
Veszprém Budapesti út 91.
Veszprém Budapesti u.
Balatonalmádi Fûzfôi út 5. (71-es út)
Balatonfüred Széchenyi István út
Badacsony 71.sz. föút
Balatonederics 71-es főút 069 hrsz.
Keszthely Festetics György u.
Hévíz Hévízi út
Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/
Zirc Kossuth Lajos út
Pápa Jókai út
Siófok Wesselényi u. 106.
Zamárdi Endrédi út
Balatonföldvár Szentgyörgyi út
Balatonlelle Rákóczi Ferenc u. 3064/6 HRSZ.
Zalakomár M7 I. (kimenő)
Zalakomár M7 II. (bejövő)
Nagykanizsa Elkerülő út
Letenye Bajcsy-Zsilinszki Endre u.
Zalaegerszeg Balatoni út I.

8900
8960
8978
9000
9024
9026
9027
9081
9151
9200
9400
9461
9700
9700
9700
9955

Zalaegerszeg Göcseji u. 37/A
Lenti Széchenyi tér 3.
Rédics 86.sz.fkl. út
Győr Szent Imre u. 55.
Győr Tatai út
Győr Nagymegyeri út (volt Galántai)
Győr Budai út (Mártírok u.)
Győrújbarát M1 autópálya 119. km
Abda Bécsi u. 1.
Mosonmagyaróvár Királyhidai út 51.
Sopron Győri út 42.
Lövő Kőszegi út hrsz. 1252
Szombathely Zanati út II.
Szombathely Viktória út 1.
Szombathely Márkus Emília u. 10
Rábafüzes 8 - as út

2.sz. melléklet

A JÁTÉKBÓL KIZÁRT MOL LEÁNYVÁLLALATOK LISTÁJA
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi leányvállatok, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
Leodium Investment Kft.
CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
IN-ER Erőmű Kft.
MOL Vagyonkezelő Kft.
MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.
MOL Racing Kft.
Karpinvest Olaj-és Gázipari Kft.
Multipont Program Zrt.
GEOINFORM Kft. (Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.)
TVK Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.
MOL Investment Kft.
CEGE Geotermikus Koncessziós Kft.
Geofizikai Szolgáltató Kft. - under liquidation
FGSZ Földgázszállító Zrt.
OTP Bank Nyrt.
MOL Aréna Kft.
MOL CVC Investment Kft.
PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.
Terméktároló Zrt.
ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft.
MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zrt.
MOL Commodity Trading Kft.
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
MOLTRANS Tankautós Fuvarozó Kft.
EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL GBS Magyarország Kft.
ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zrt.
ROTARY Fúrási Zrt.
OVERDOSE Vagyonkezelő Kft.
MOL Petrolkémia Zrt.
TVK-Erőmű Kft.
KMSZ Kelet-Magyarországi Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Retail Holding Kft.

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.
Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Tápió Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Dunai Vízmű Zrt.
MOL Solar Investment Kft.
MOL Solar Operator Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL IT Holding Kft.
MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
OT INDUSTRIES Eszközhasznosító Kft.
OT INDUSTRIES Tervező Zrt.
OT INDUSTRIES Fővállalkozó Zrt.
OT INDUSTRIES Vagyonkezelő Zrt.
OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező Zrt.
OT INDUSTRIES-DKG Gépgyártó Zrt.
MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Fleet Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Ingatlan Holding Kft.
MOL Ingatlankezelő Kft.
MOL Mezőtúr Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft.
MOL Kunststoff Kft.
MOL Limitless Mobility Kft.
MOL Limitless Mobility Holding Kft.
FGSZ Kereskedési Platform Kft.
ISO-SZER Kft.
MOL C.F. Kft.
MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Somogyvámos Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Somogybükkösd Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Neptunus Investment Kft.
Fonte Viva Kft.
ITK Holding Zrt.
MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Dráva Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MA-Coding Kft.
New Milford Development Kft.
White Solar Energy Kft.
MOL Nyírség-Észak Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Nyírség-Dél Szénhidrogén Koncessziós Kft.

