
 

 
       Kiskereskedelem 

 

 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., Telefon: (+36) 1 - 000 0000; Fax: (+36) 1 - 000 0000; 

Fõvárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg.: 01-10-041683 

 
Tájékoztató a töltőállomási nyugta és számlaadásról 

 
 
Tisztelt Vásárlóink! 
 
 
A MOL Nyrt. töltőállomásain a kiskereskedelemi értékesítés során a nyugta és számlaadás az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben előírtak szerint történik. 
 
Üzemanyag, shoptermék vásárlás, illetve térítéses szolgáltatás igénybevétele után az ellenérték 
kiegyenlítésekor a pénztárgépet kezelő töltőállomás kezelő minden esetben köteles nyugtát vagy 
az Ön kérésére  egyszerűsített számlát adni. A MOL Arany/Ezüst, MOL Teletank, valamint a MOL 
Dolgozói kártyával való fizetéskor a helyszínen kizárólag nyugta készül, a számla kiállítása és 
postázása utólag, központilag történik.   
 
A nyugta, illetve a számla kiállítása kizárólag a vásárlás időpontjában, pénztárgéppel történhet. A 
nyugta kiállítása automatikus, az egyszerűsített számlát azonban csak az Ön kérésére kell 
kibocsátani, ezért kérjük, hogy számla kiállítása iránti igényét előre, a fizetési tranzakció 
megkezdése előtt egyértelműen és érthetően jelezze.  
 
 
Amennyiben a fizetési tranzakció közben vagy közvetlenül utána észleli, hogy elfelejtett 
számlát kérni, vagy a számlára hibás vevőadatok kerültek felvitelre, a számla kiállítására vagy 
módosítására, kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben újabb tranzakció még 
nem kezdődött az adott pénztárgépen.  

 
 
Az egyszerűsített számlát az áfa törvény szerinti adattartalommal állítjuk ki, mely adatokat kizárólag a 
pénztárgéppel lehet felvinni, az adatok kézzel történő javítása, illetve pótlása nem megengedett. 
Kérésére lehetőség van az Ön vevőadatainak az adott töltőállomás pénztárgép vevőtörzsében történő 
rögzítésére és tárolására, amely esetben az úgynevezett vevőkód segítségével az Ön vevőadatai a 
pénztárgépen megjeleníthetők. Felhívjuk figyelmét, hogy a vevőadatok nem központilag, hanem az 
adott töltőállomáson kerülnek rögzítésre, így a vevőkód kizárólag egy adott töltőállomáson érvényes. 
Kérjük, hogy adatváltozás esetén, még a számlakiállítás előtt jelezze adatmódosítási igényét.  
 
Kereskedelmi mennyiséget elérő jövedéki termék értékesítése esetén olyan számlát állítunk ki, amely 
az áfatörvény szerinti adattartalmon kívül a „Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék 
származásának igazolására nem alkalmas” szöveget is tartalmazza.  
 
Amennyiben nyugta, illetve egyszerűsített számla kiállítása műszaki okból nem lehetséges a 
kiszolgálást a töltőállomás megszünteti mindaddig, amíg a számítógépes rendszerrel történő adóügyi 
bizonylat kiállítása nem válik ismét lehetségessé. Az üzemképtelenség ideje alatt shopterméket nem 
értékesítünk, kizárólag a függőben lévő tankolásokat kezeljük a vevők továbbhaladásának biztosítása 
érdekében. Amennyiben Ön már megkezdte a tankolást, kézi bizonylatot (Kézi nyugtát vagy 
Készpénzfizetési számlát) állítunk ki az Ön számára, mely bizonylaton csak 1 üzemanyagtétel 
szerepelhet.  
 
 
 
 



 

 
       Kiskereskedelem 

 

 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., Telefon: (+36) 1 - 000 0000; Fax: (+36) 1 - 000 0000; 

Fõvárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg.: 01-10-041683 

 
Abban az esetben, ha Ön a töltőállomáson felejtette a kiállított egyszerűsített számlát, a töltőállomás 
kezelő azonnal rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi, golyóstollal áthúzza és a 
„MEGSEMMISÍTENDŐ” feliratot írja rá. Amennyiben elvesztette számláját, hiteles számlamásolat 
kiállítását a számla vevőadatainak, a vásárlás helyének és idejének megadásával az 
Ügyfélszolgálatnál kezdeményezheti. 
 
Amennyiben a nyugta és számlaadással kapcsolatban bármilyen reklamációja, észrevétele merül fel, 
amely a töltőállomáson nem kerül az Ön számára megnyugtató módon rendezésre, kérjük tegye meg 
észrevételét a Vásárlók Könyvébe, vagy forduljon a Kiskereskedelem Ügyfélszolgálathoz. 
 

MOL Nyrt. Kiskereskedelem Ügyfélszolgálat 
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 
 
Telefon: 06 40 202 202 

+36 1 886 5006 
Fax:  +36 1 887 7699 
Email:  ugyfelszolgalat@mol.hu 
Web:  http://www.mol.hu  
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