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HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
„Xixo üdítő promóció”  

(továbbiakban: Nyereményjáték vagy Akció) 

a MOL töltőállomásokon 

 

 

A Nyereményjáték szervezője a MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október 

huszonharmadika utca 18. – továbbiakban: „Szervező”). 

A Nyereményjáték bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint a nyertesek értesítését és a 
nyeremények kézbesítését a Szervező végzi. 
 
 

1. A Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték időtartama: 2018. április 1. (az adott töltőállomás üzletnyitásának 

időpontjától) – 2018. április 30. (az adott töltőállomás üzletzárásának időpontjáig). 

Töltőállomási leltár ideje alatt a Nyereményjáték az adott töltőállomáson minden tekintetben 

szünetel.  

2. A Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások 

A Nyereményjátékban résztvevő MOL töltőállomások listáját az 1. számú melléklet 

tartalmazza. A mellékletben nem szereplő töltőállomások nem vesznek részt a 

Nyereményjátékban. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások körét a 

Nyereményjáték folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, az Akció menetét, a kijelölt akciós 

időszakot a játék folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő 

előzetes tájékoztatást követően - egyoldalúan megváltoztassa. 

3. Résztvevők  

Az Akcióban részt vehet bármely Magyarországon tartózkodási vagy állandó lakcímmel és 

személyazonosságát igazoló dokumentummal rendelkező, 18. életévét betöltött, 

cselekvőképes természetes személy, aki rendelkezik regisztrált Multipont kártyával. 

További feltétel, hogy a Nyereményjátékban résztvevő elfogadja a jelen Játékszabályzatot és 

teljesítse a részvétel feltételeit. 

Az a vásárló, aki a jelen Játékszabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a 

részvétel tényével – minden további nyilatkozat nélkül – elfogadta a jelen Játékszabályzatban 

foglalt valamennyi feltételt. 
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Az Akcióban csak regisztrált és valós adatokkal rendelkező Multipont kártyával rendelkező 

vásárlók vehetnek részt. A vásárló a regisztráció tényét ellenőrizheti és az adatai frissítését 

megteheti www.multipont.hu oldalon elérhető online fiókon keresztül vagy az Ügyfélszolgálat 

(06-1-886-5000 telefonszámon vagy ugyfelszolgalat@mol.hu e-mail címen) segítségével. 

Az Akcióban nem vehetnek részt a Multipont Zrt. és a Szervező tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, a szervezésben és lebonyolításban résztvevő munkavállalói, a velük 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, továbbá a töltőállomás-üzemeltetők 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és a velük munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban állók, és az említettek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

4. A Nyereményjáték menete 

Az a vásárló, aki az Akció ideje alatt a Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások egyikén 

az alábbiakban meghatározott Xixo termékek közül vásárol legalább 2 darabot és a fizetés 

során használja Multipont kártyáját, és vásárlásának ellenértékét készpénzzel vagy 

bankkártyával, és/vagy részben vagy teljes egészében multipontok felhasználásával egyenlíti 

ki, részt vesz a sorsolásban. Az Akcióban a résztvevő töltőállomásokon kapható összes Xixo 

termék részt vesz. Aki fizetéskor használja Multipont kártyáját automatikusan regisztrálja 

magát a játékba, további teendője nincs. 

A Nyereményjátékban résztvevő Xixo termékek: 

 251171 XIXO Orange szénsavas üdítőital 0,25L 

 251170 XIXO COLA 0,25L 

 250691 XIXO ICE TEA Citrom 0,25L 

 250692 XIXO ICE TEA Körte 0,25L 

 250693 XIXO ICE TEA Őszibarack 0,25L 

A Nyereményjáték során egy vásárló több alkalommal bekerülhet a sorsolásra, ha teljesíti a 

jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket; minél több alkalommal vásárol a meghatározott 

Xixo termékekből, annál nagyobb eséllyel indul a nyereményekért. A sorsoláskor a vásárlási 

alkalom – a pénztári tranzakció – számít. A nyereménysorsoláson minden, a 

Játékszabályzatnak megfelelő vásárló részt vesz, aki legalább egyszer teljesítette a részvételi 

feltételeket. 

5. A nyeremény sorsolás időpontja és helyszíne 

A Nyereményjáték végén a Szervező a részvételi szabályoknak és feltételeknek megfelelő 

vásárlások közül Sorsolási Bizottság jelenlétében sorsolja a nyerteseket, pótnyerteseket. 

A sorsolások nem nyilvánosak. 
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Nyeremény: 2 db 2 fő részére szóló ajándékutalvány 2 éjszakára az Avalon Resort & Spa 

szállodában + 8 perces gokart futam / fő (2 fő, azaz két fő nyertes és 6, azaz hat fő 

pótnyertes kerül kisorsolásra) 

A nyeremény tartalma: 

 2 éjszaka szállás 2 fő részére 1 db Superior szobában 

 Személyenként 1x8 perces gokart futam a HELL Kart & Event center gokart pályán 

 Személyenként 1 welcome drink 

 7:00-10:00 között bővített svédasztalos reggeli 

 Részvétel az Avalon Park minden ingyenes rendezvényén 

 L’occitane pipere bekészítés a felnőtteknek, FORKIDS gyermekkozmetikumok a 

legkisebbeknek 

 Nespresso kávégép és eredeti olasz kávékapszula bekészítés a szobában 

 AVALAON SPA – Korlátlan wellness élmény 

o Beltéri medence élményelemekkel és pezsgőfürdővel 

o Gyermek pancsoló 

o Szaunavilág 

o Fűtött kültéri élménymedence 

o Honka rönk szaunaház 

o Napozóterasz 

 Fitness szoba 

Érvényessége: 

Az ajándékutalvány legkésőbb 2019. január 29-ig, az Avalon Resort & SPA szálloda szabályzata 

szerinti kiemelt időszakokat kivéve (2018.04.27. – 05.01.; 2018.08.17. - 08.20.; 2018.10.19. – 

11.04.; 2018.12.20. – 2019.01.01), a szálloda szabad szobakapacitásának függvényében, 

előzetes rendelés esetén használható fel. 

A főnyeremény készpénzre nem váltható 

A részletek egyeztetése és az ügyintézés közvetlenül az Avalon Resort & SPA szállodával 

történik. Az utazás további részleteit a nyertes az értesítőlevélben kapja meg.  

Sorsolás időpontja: 

 2018. május 21. 

 

6. Nyeremények közös szabályai 

A nyeremények nem kicserélhetők, készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók.  

A Szervező a nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a 

nyeremények tekintetében szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a 
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felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes 

Játékosok a nyereményekkel kapcsolatos esetleges jótállási és szavatossági igényüket 

jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával, az érintett szállodával szemben 

érvényesíthetik. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe 

vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy visszavonja. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átvétele után a Játékos a nyereménnyel 

kapcsolatos bármilyen reklamációját elutasítsa. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha valamely nyertes nem tudja átvenni nyereményét. 

A nyeremények sorsolása nem nyilvános, mely a Szervező által kijelölt 3 (három) tagú sorsolási 

bizottság (a továbbiakban: „Sorsolási Bizottság”) jelenlétében történik, a véletlenszerűség 

elvének eleget tevő gépi sorsolás útján. A sorsoláson jelenlévő̋ Sorsolási Bizottság tagjait a 

Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás 

Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás 

menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékosok 

nevét, illetőleg a pótnyertesek nevét.  

A pótnyertesek (a sorsolás sorrendjében) abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, 

ha a nyertes nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeknek, tehát:  

 nem töltötte be a 18. életévét; 

 nem természetes személy; 

 nem cselekvőképes; 

 a Játékos nem rendelkezik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel;  

 a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe vagy egyéb adatai tévesen szerepelnek a 

Multipont nyilvántartásban; 

 a Játékos telefonszáma és e-mail címe érvénytelen; 

 a Játékos nem reagál a nyereményről történő értesítésre, vagy nem elérhető a 

Szervező számára a játékban megadott telefonszámon és e-mail címén a kiértesítést 

követő 5 munkanapon belül vagy visszautasítja a nyeremény átvételét. 

A nyeremények átvétele az alábbiak szerint történik:  

A nyertesek nevét (teljes név) a Szervező a sorsolást követően a www.mol.hu honlapon az 

adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint, az érintett külön 

hozzájárulása alapján közzéteheti. A nyerteseket a Szervező a sorsolás időpontját követő 5 

munkanapon belül értesíti a nyertes által megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen.  

A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy valós telefonszámot és e-mail címet 

adjanak meg, illetve gondoskodjanak annak ellenőrzéséről! 
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A nyerteseknek minden esetben 5 munkanap áll rendelkezésre, hogy az értesítést 

visszaigazolják, és a nyeremény átvételéhez, valamint a járulékfizetés átvállalásához szükséges 

személyazonossági adataikat megadják (név, születési dátuma, adószáma, lakcíme), valamint 

amennyiben nem személyesen kívánják átvenni a nyereményt, úgy a szállításhoz szükséges 

szállítási címet elektronikus formában megadják. 

A nyereményt a Szervező a visszaigazolást követő 15 napon belül próbálja meg kézbesíteni. 

Amennyiben sikertelen a visszaigazolás vagy a kézbesítés, úgy a pótnyertesek válnak 

jogosulttá a nyereményekre kihúzásuk sorrendjében. A pótnyertesekre az előbbi értesítési és 

kézbesítési szabályok az irányadóak, azzal, hogy a nyertes értesítésének visszaigazolására 

illetve a kézbesítés megkísérlésére nyitva álló határidő elteltét követő̋ 8 napon belül kerül sor.  

Az Szervező mint adatfeldolgozó és adatkezelő a Játékosokkal egyeztet, a nyertesektől a 

személyazonosításhoz szükséges okból okmányaik bemutatását kérheti, továbbá a játék 

lebonyolításával kapcsolatban eljár.  

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények 

átadására a fent meghatározott módon és időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása 

meghiúsul, úgy az adott nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, és az a 

soron következő pótnyertest illeti meg. 

7. Személyi jövedelemadó  

A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. A nyerteseket 

a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, 

azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 

kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őket terhelik, a 

nyeremények átvétele saját felelősségre történik. 

8. Jogfenntartás  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások körét az 

Akció folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, az Akció menetét, a kijelölt akciós időszakot, 

valamint a jelen Játékszabályzatot a játék folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával 

korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a Játékosok hozzájárulása nélkül 

egyoldalúan megváltoztassa. A tájékoztatás írásos formában történik a www.mol.hu oldalon, 

illetve a töltőállomásokon. 

A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a 

Játékosok hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. 

Amennyiben az Akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, 

amely az Akció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 

Akciót szüneteltesse, felfüggessze vagy megszüntesse. 
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Az Akció az 1. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior 

(így különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) 

bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen 

gondoskodni az Akció megfelelő lebonyolításáról. 

A Szervezőt az Akció használatából vagy a Játékszabályzat módosításából, az Akció 

felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően 

felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett 

kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos az Akcióban való 

regisztrációval/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 

Bármilyen, a Nyereményjáték kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése 

irányadó. 

9. Felelősség kizárása 

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek 

az Akcióban való részvételből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos 

gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre 

technikai zavarokért, például a kártyaolvasó terminál hibájáért vagy hálózati kimaradásért. A 

Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a jelen Játékszabályzatban 

rögzített lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. 

A Szervező nem vonható felelősségre a Játékosok által a jelen Játékszabályzat 

rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Játékosok 

által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Játékos magatartása, a 

Játékos által elfogadott szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt. 

Amennyiben vita merül fel adott Játékos Akcióban való részvételi jogosultságával 

kapcsolatban, a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt semmilyen 

felelősség nem terheli. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a számára a Játékos által 

megadott személyes adatokban lévő hibákért és/vagy hiányosságokért, ezeknek a felelőssége 

teljes mértékben a Játékost terheli. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre sem, ha 

nem sikerül elérnie egy nyertes játékost annak nevében, telefonszámában, e-mail vagy postai 

címében lévő hiba/hiányosság miatt. 

10.  Adatvédelmi tájékoztató 

Személyes adatok kezelésének célja:  

1. A MOL Nyrt. által szervezett „Xixo üdítő promóció” című Nyereményjátékban való 

részvétel.  

2. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele 
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3. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés 

 

A személyes adatokat a jelen tájékoztatóban feltüntetett adatkezelők kizárólag a fenti célok 

érdekében használják fel. 

Az adatkezelés jogalapja:  

1. A Multipont kártya használatával a nyereményjátékban való automatikus részvételt 

érintő adatkezelés esetében: 

Az adatkezelők és az érintett jogos érdeke az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény) 6. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján.  

Érdekmérlegelési teszt: 

Az adatkezelők és az érintettek jogos érdeke: 

Az adatkezelők érdeke, hogy a nyereményjátékban minél többen vegyenek részt Multipont 

kártya használatával, ezáltal ösztönözve őket a hűségkártya használatára. A várt részvételi 

arány abban az estben nem lenne ilyen mértékű, ha a kártyabirtokosoknak külön kellene 

regisztrálni a nyereményjátékban való részvételre, ezáltal az adatkezelőnek jogszerű érdeke 

fűződik a nyereményjáték ezen formájának alkalmazásához. Ehhez az érintetteknek is jogos 

érdeke fűződik, tekintettel arra, hogy a kártyahasználathoz automatikus részvétel társul, 

mellyel a kártyahasználók kevesebb befektetett energiával, regisztráció nélkül is részt 

vehetnek a játékban. 

Az érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő joga: 

A kártyabirtokosoknak joguk van a személyes adataik védelméhez. Ésszerű várakozásuk, hogy 

akaratuk ellenére ne vegyenek részt nyereményjátékban önmagában amiatt, hogy a 

Multipont kártyájukat használják. Ésszerű várakozásuk az is, hogy ennek érdekében a 

nyereményjátékban való részvétel ellen a kártyahasználat alkalmával vagy ezt követően a 

játék időtartama bármikor tiltakozhassanak. 

Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelők üzleti érdeke, hogy egy adott promóciós időszakban 

minél többen használják a hűségkártyájukat, valamint a kártyabirtokos feltételezhető jogos 

érdeke, hogy nyereményjátékban szeretne részt venni és az Adatkezelők ezzel a részvételt 

megkönnyítik, az adatkezelés során a munkavállaló személyes adatok védelméhez fűződő joga 

nem szenved aránytalan korlátozást az elérhető előnyökhöz képest. Az érintett jogai azért sem 

sérülnek, mert az Adatkezelők biztosítják a nyereményjátékban való részvételről való 

leiratkozás lehetőségét. 
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2. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele esetében: 

Az érintett hozzájárulása az Infótörvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

A nyertesek hozzájárulása a szándékuk önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely jelen 

tájékoztató elérhetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 

félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes 

műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

3. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: 

A nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke az Infótörvény 6. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján.  

Érdekmérlegelési teszt: 

Az adatkezelő jogos érdeke: 

A nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indoka a nyereménnyel kapcsolatos 

esetleges jogérvényesítés bármely fél részéről. Ennek érdekében Adatkezelők a nyertesek 

adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott időtartamban kezelhetik. 

Az adatkezelő érdeke, hogy amennyiben a nyeremény kisorsolását követően a nyertes a MOL 

Nyrt.-vel szemben az elévülési időn belül, konkrétabban a nyeremény kisorsolását követő 5 

éven belül jogi igényt kíván érvényesíteni, az adatkezelőnek szükséges adatok rendelkezésre 

álljanak. 

Az érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő joga: 

A nyertes kártyabirtokosoknak joguk van a személyes adataik védelméhez. Ésszerűen 

számolhatnak azonban azzal, hogy amennyiben a nyereményt érintően az Adatkezelők 

irányába valamilyen kifogást, panaszt vagy egyéb jogi igényt kívánnak érvényesíteni, az 

Adatkezelőknek bizonyos adatokra szüksége lesz akár az igény teljesítéséhez, akár az azzal 

szembeni érdemi védekezéshez.. 

Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

A kifogás, panasz hatékony kivizsgálása vagy a nyertes részéről esetleges jogi igény 

érvényesítése, mint jogos érdek és az ezen alapuló adatkezelés arányosan korlátozza az 

érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogát. 

A Multipont Program programszabályzata elérhető az alábbi linken: 

https://www.multipont.hu/programszabalyzat 

Adatkezelő(k) neve és székhelye:      
 
Adatkezelő I.: MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), 
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Adatkezelő II.: Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 

Adatkezelő I.-II. együttes adatkezelőnek minősül. Adatkezelő I. Adatkezelő II. 100%-os 

tulajdonosa, ebből adódóan közös adatkezelési céllal rendelkeznek az adatkezelés kereteit 

közösen alakítják ki és az adatkezelés folyamatát közösen határozzák meg, az adatokat közös 

adatbázisban tárolják. 

 
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:  
 

A kezelendő személyes adatok köre:  

1. A multipont kártya használatával a nyereményjátékban való automatikus részvételt 

érintő adatkezelés esetében: 

Multipont kártyahasznáklat ténye, Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési 

dátum 

2. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele esetében: 

Név 

3. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: 

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, a nyertes esetén a nyerés 

ténye, időpontja,. A nyertes azonosítása céljából a Szervező megtekinti a nyertesek 

személyazonosító igazolványát vagy más személyazonosításra alkalmas okmányát. 

 
 

Az adatkezelés időtartama:  

 

1. A multipont kártya használatával a nyereményjátékban való automatikus részvételt 

érintő adatkezelés esetében: A nyereményjátékban való részvétel tényét a 

Nyereményjáték ideje alatt és lezárultától (2018. április 1 – 2018. április 30.) számított 

6 hónap.  

 

2. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele esetében: 6 hónap  

3. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: A nyertesek adatait az adatkezelő a 

nyeremény átvételétől számított 5 évig kezeli. Pótnyertesek esetén, a nyertes elérését 

követőn  

Az adatkezelés folyamatának bemutatása: Az adatkezelés folyamata a játékszabályzatban 

részletesen szerepel. 

 

Adattovábbítás megvalósulása: A közös adatkezelők közös adatbázist használnak, ebből 

adódóan az adatokhoz mindkét Adatkezelő erre jogosult munkavállalói hozzáférhetnek. 
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Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 
 
Adatbiztonsági intézkedések:  
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az 
Infótörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét.  
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos 
biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
Az adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az Ön 
személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az Adatkezelő az 
adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, 
titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-
megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.  
 
 
 
Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés:  
Adatkezelők megbízásából Adatfeldolgozó számítógépes program használatával a 
Játékszabályzatban megjelölt időpontban kisorsolja a nyerteseket. A Játékosok kifejezetten 
tudomásul veszik, hogy a sorsolások nem nyilvánosak. A nyeremények sorsolása a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolássegítségével történik. 
 
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  
Kérelmezheti az adatkezelőnél:  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáférést személyes adataihoz), 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a törlést csak akkor kérheti, ha Adatkezelők a 
tiltakozást megalapozottnak tartják. 
 
Amennyiben személyes adatainak a nyereményjátékban való automatikus részvétel 
érdekében való kezelése ellen tiltakozik, a játékban a továbbiakban nem vehet részt. Ezt a 
tiltakozást eljuttathatja Adatkezelő I.-II. részére a lent említett elérhetőségeken. 
 
A nyertes vagy nyertesek honlapon szereplő adatainak kezelése önkéntes hozzájárulásukon 
alapul, ezért bármikor kérhetik azok törlését. 
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Ön az említett jogait a 06-1-886-5000 telefonszámon vagy ugyfelszolgalat@mol.hu e-mail 
címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.  
 
Az Ön személyes adatait az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik:  
MOL Nyrt. Kiskereskedelem ügyfélszolgálat és folyamat menedzsment vezető 
MOL Nyrt. Kiskereskedelem Lojalitás marketing szakértő 
MOL Nyrt. Kiskereskedelem Lojalitás marketing elemző 
MOL Nyrt. Kiskereskedelem Termékek és Szolgáltatások szakértői 
MOL Nyrt. Kiskereskedelem Marketing koordináció szakértői 
 
Tájékoztatáshoz való jog: 

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy rendelkezése 
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a 
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  
A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja 
meg.  
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 
megtagadása esetén az Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.  
 
A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu  
 
Helyesbítéshez való jog: 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat 

az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Ezt az 

Adatkezelőtől Ön is kérheti. 

Törléshez, zároláshoz és megjelöléshez való jog: 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes;  

b) az érintett – azt megalapozott tiltakozás alapján - kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 
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d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti 

az Adatkezelő, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus 

úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ön bírósági 

jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Hatósághoz fordulhat. 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az Infótörvény rendelkezéseivel összhangban amennyiben az adatkezelő az Ön adatait jogos 
érdekből kezeli, Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.  
 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  
 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért 
egyet, illetve ha az adatkezelő az említett határidőt elmulasztja, a NAIH-hoz fordulhat. 
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Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az említett határidőt 
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
napon belül - bírósághoz fordulhat.  
 
Ön az említett jogait választása szerint az együttes adatkezelők bármelyikével szemben 
gyakorolhatja. 
 
Az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz fordulás joga: 
 
Ön jogainak bármely egyéb módon való megsértése esetén a NAIH-hoz vagy bírósághoz 
fordulhat.Bírósághoz fordulás esetén a per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az 
érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. A bíróság az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság 
elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő vagy 
bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  
 
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását 
is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az 
adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat 
követelhet. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért és az 
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogi sérelemért is az igénybevevő adatkezelő tartozik 
felelősséggel. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte 
elő.  
 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a 
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  
 
Budapest, 2018. március 29. 
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1.sz. melléklet 

irsz város cím 

9151 Abda Bécsi u. 1. 

2740 Abony Radák u.   

2457 Adony 6.sz. fkl. út   

8400 Ajka  Fő út /Aranyvölgyi utca/   

2170 Aszód  Pesti út 3.   

6430 Bácsalmás  Backnang út 7.   

8261 Badacsony  71.sz. föút   

6500 Baja Dózsa Gy. u. 97. 

6500 Baja Szegedi út   

8448 Bakonygyepes  8.sz. fkl. út   

4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 

2660 Balassagyarmat  Kóvári út   

8172 Balatonakarattya  71.sz. föút   

8220 Balatonalmádi  Fûzfôi út 5. (71-es út)   

8312 Balatonederics 71-es főút 069 hrsz. 

8623 Balatonföldvár  Szentgyörgyi út   

8230 Balatonfüred  Széchenyi István út   

8648 Balatonkeresztúr  7.sz.fkl.út   

8638 Balatonlelle  M7 I. (kimenő) 

8638 Balatonlelle  M7 II. (bejövő) 

8638 Balatonlelle  Rákóczi Ferenc u. 3064/6 HRSZ. 

7570 Barcs  Erkel Ferenc utca hrsz.1931   

7140 Bátaszék  Budai út 114-116.   

3078 Bátonyterenye 21.sz. fkl. út 

5600 Békéscsaba Bartók Béla út 

5600 Békéscsaba Corvin u. 31. 

5600 Békéscsaba Sportcsarnok, Gyulai út 

5600 Békéscsaba Szegedi út 

9343 Beled  86.sz. fkl. út   

4100 Berettyóújfalu  42-47 főút körforg 

4100 Berettyóújfalu 42.sz. fkl. út 

4100 Berettyóújfalu 47.sz.fkl.út 

2060 Bicske  Botond tér   

4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 

6235 Bócsa III. körzet 1. 

7150 Bonyhád 1356/3 hrsz. (Kossuth L. út) 

7150 Bonyhád Zrínyi Miklós u. 25.   

8719 Böhönye  Szabadság u.   

2092 Budakeszi Budaörsi u. 2749/8 hrsz. 

2092 Budakeszi Temető út (Hrsz.: 2405) 

2040 Budaörs Garibaldi u. 2. 

2040 Budaörs METRO   
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2040 Budaörs Repülőtér (Kinizsi u. 4047/2 hrsz.) 

2040 Budaörs Rubik Ernő u. 6. 

1119 Budapest Borszéki u. 

1117 Budapest Irinyi u.45. (XI.) 

1113 Budapest Nagyszőlős u. 47-49. (XI.) 

1191 Budapest Ady Endre út 22-26. (XIX.) 

1172 Budapest Cinkotai út (XVII.) 

1082 Budapest Futó u. (VIII.) 

1089 Budapest Golgota tér (VIII.) 

1021 Budapest Hűvösvölgyi út 136. (II.) 

1087 Budapest Kerepesi út 5-7. (VIII.) 

1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 23. (X.) 

1173 Budapest Pesti út. 5. (XVII.) 

1204 Budapest Ady Endre út 67. (XX.) 

1036 Budapest Árpád fejedelem út 103. (III.) 

1118 Budapest Budaörsi út 126. (XI.) 

1031 Budapest Gémeskút u. 12. (III.) 

1238 Budapest Helsinki u. 108-112. (XX.) 

1116 Budapest Hunyadi János út 2. (XI.) 

1125 Budapest Istenhegyi u.55. (XII.) 

1016 Budapest Mészáros u. 19. (I.) 

1116 Budapest Mezőkövesd út 1. 

1033 Budapest Mozaik u.3. (III.)  

1222 Budapest Nagytétényi út 

1117 Budapest Prielle Kornélia u. (XI.) 

1095 Budapest Soroksári út 110-120. (IX.) 

1033 Budapest Szentendrei út 100. (III.) 

1039 Budapest Szentendrei út 255. (III.) 

1033 Budapest Szentendrei út 59/a (III.) 

1097 Budapest Gyáli út 38236/441 (IX.) 

1211 Budapest Kossuth L. u. 3. (XXI.)  

1195 Budapest Méta u. - Zádor u. s. (XIX.) 

1192 Budapest Nagykőrösi út (XIX.) 

1098 Budapest Napfény u. 26. (IX.) 

1239 Budapest Ócsai u.kimenő (XXIII.) 

1194 Budapest Puskás F. u. (XIX.)   

1211 Budapest Szabadkikötő út 209990/1. hrsz. (XXI.) 

1213 Budapest Szent István út  (XXI.) 

1185 Budapest Üllői u.738. (XVIII.) 

1193 Budapest Üllői út 303. (XIX.) Vas Gereben 

1185 Budapest Üllői út 661. (XVIII.) 

1046 Budapest Fóti út 130. (IV.) 

1133 Budapest Garam u.2. (XIII.) 

1087 Budapest Hős u. 9. (VIII.) 

1143 Budapest Hungária krt.83-85. (XIV.) 



16 
 

1138 Budapest Pap Károly u. (XIII.) 

1118 Budapest Rétköz utca (XI.) 

1138 Budapest Váci út 178. (XIII.) 

1134 Budapest Váci út 19. (XIII.) 

1044 Budapest Váci út 84-90. (IV.) 

1165 Budapest Arany J. u. 106. (XVI.) 

1151 Budapest Bogáncs u. (XV.) 

1147 Budapest Csömöri út 27/A (XIV.) 

1106 Budapest Fehér u. 3. (X.)  

1107 Budapest Kőbányai út(X.)  

1145 Budapest Róna u. 170. (XIV.) 

1156 Budapest Szentmihályi út 148. (XV.) 

1163 Budapest Veres Péter út 105-107.(XVI.) 

1097 Budapest Gubacsi u. 27. (IX.) 

1142 Budapest Ógyalla tér 1. (XIV.) 

1164 Budapest Szabadföldi út 81. (XVI.) 

1146 Budapest Vágány u. 21. (XIV.) 

2700 Cegléd  4. fkl út 66km bal oldal II. HRSZ:0389/39 

2700 Cegléd  4. fkl út 66km jobb oldal I. HRSZ:0334/60 

2700 Cegléd  Nagykőrösi út   

2700 Cegléd  Pesti út 87. 

9500 Celldömölk  Ostffy tér   

6448 Csávoly Dózsa Gy. u. 50. 

4765 Csenger Ady Endre u. 

5465 Cserkeszőlő Kecskeméti út 

6640 Csongrád Szentesi út 

9300 Csorna  Soproni út   

8840 Csurgó  Iharos út   

2370 Dabas  50.sz.fkl. út   

4029 Debrecen Benedek tér 

4027 Debrecen Böszörményi út 

4028 Debrecen Kassai út 27. 

4030 Debrecen Mikepércsi út I. (kimenő) 

4033 Debrecen Sámsoni út 

4025 Debrecen Segner tér 

4031 Debrecen István út 147. 

4030 Debrecen Mikepércsi út II. (bejövő) 

8135 Dég  64.sz.fkl.út   

5510 Dévaványa Sport u. 5. 

8460 Devecser  Pápai út   

2049 Diósd Balatoni út 11. 

2049 Diósd Tétényi u. 2. (hrsz 3666/1) 

7200 Dombóvár  Köztársaság u. 27. (Tüskevár)   

2510 Dorog Bécsi út 

9556 Duka 8-as főút 118 km 010/3 hrsz. 
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7020 Dunaföldvár  6-os út   

2330 Dunaharaszti Fő út 

2120 Dunakeszi 2-es sz. főút 

2400 Dunaújváros  6.sz.fkl.út   

3780 Edelény 27.sz. fkl. út 

3300 Eger Kistályai út 1. 

3300 Eger Kővágó tér 

3300 Eger Mátyás király út 169. 

3300 Eger Rákóczi út 

3860 Encs 3.sz.fkl.út 

2451 Ercsi M6 I. (kimenő) (M6 külterület 30 km szelvény) 

2451 Ercsi M6 II. (bejövő) (M6 külterület 30 km szelvény) 

2030 Érd Budai út I. 

2030 Érd Budai út II. 

2030 Érd Ercsi út hrsz 26297/2 

2500 Esztergom Dorogi út (111.sz.fkl út) 

2500 Esztergom Visegrádi út 

5231 Fegyvernek 4.sz. fkl. út 

4900 Fehérgyarmat Alkotmány út 31. 

3561 Felsőzsolca 3.sz.fkl.út hrsz 2034/14 

8640 Fonyód  József Attila u. (Bélatelep)   

2151 Fót Keleti Márton út 

8157 Füle M7 autópálya 83 km (dél) 

8157 Füle M7 autópálya 83 km (észak) 

3390 Füzesabony  Maklári út 

2686 Galgaguta  Kossuth u. 27.   

2483 Gárdony  Szabadság u.   

2100 Gödöllő Dózsa György út 61. 

2100 Gödöllő Szabadság u.12.   

4075 GörbeházaM3 M3 I. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/8) 

4075 GörbeházaM3 M3 II. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/6) 

2360 Gyál  Körösi út   

5500 Gyomaendrőd Fő út 

2230 Gyömrő Mendei út   

3200 Gyöngyös Alkotmány út 19. 

3200 Gyöngyös Pesti út 

9027 Győr Budai út (Mártírok u.)   

9024 Győr Nagy Imre u.   

9026 Győr Nagymegyeri út (volt Galántai) 

9000 Győr Szent Imre u. 55. 

9024 Győr Tatai út 

9081 Győrújbarát M1 autópálya 119. km 

5700 Gyula Csabai út 

5700 Gyula Temesvári út 3469/2 hrsz. 

4220 Hajdúböszörmény Külső-Debreceni út 1. 
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4087 Hajdúdorog Böszörményi út 85. 

4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 

4200 Hajdúszoboszló Debreceni út 

8192 Hajmáskér 8-as főút 40. km 

7815 Harkány  Pécsi út   

3000 Hatvan M3 I. 

3000 Hatvan M3 II. 

3000 Hatvan Csányi út 

3000 Hatvan Rákóczi út 

9222 Hegyeshalom Fő út 1. 

9222 Hegyeshalom Miklóshalmi út 1. 

3360 Heves  Csáti út   

8380 Hévíz  Hévízi út   

6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János út 170. 

6800 Hódmezővásárhely Tóalj út 

4274 Hosszúpályi Földvár u. 1/a. 

2117 Isaszeg Rákóczi u. hrsz 455 

6440 Jánoshalma Halasi út 91. 

5100 Jászberény Nagykátai út 

5100 Jászberény Szolnoki u. 

7530 Kadarkút  Kaposvári u.   

6300 Kalocsa  Negyvennyolcas út   

9841 Kám  Jókai Mór út 2.   

3355 Kápolna 3.sz. fkl. út 

7400 Kaposvár Füredi út 180.   

7400 Kaposvár Guba Sándor u. 

7400 Kaposvár Kanizsai u. külterület 031/7 

7400 Kaposvár Vásár tér   

7661 Kaposszekcső 611-es főút 0103/27 hrsz. (Petőfi u.) 

9330 Kapuvár  Győri út   

5300 Karcag Gyarmati u. 

5300 Karcag Madarasi út 

3700 Kazincbarcika 26. sz. főút 

3700 Kazincbarcika Mucsonyi út 

6237 Kecel  Császártöltési u. 50.   

6000 Kecskemét Békéscsabai út   

6000 Kecskemét Budai u.   

6000 Kecskemét Izsáki u. 67. 

6000 Kecskemét Izsáki út 12/a 

6000 Kecskemét Katona József tér   

6000 Kecskemét M5 autópálya   

6000 Kecskemét M5 autópálya jobb 

5331 Kenderes Petőfi út 73/A 

2144 Kerepes  Szabadság út   

8360 Keszthely  Festetics György u.   
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8360 Keszthely  Tapolcai út   

6200 Kiskőrös Petőfi S. u. 94. 

6100 Kiskunfélegyháza Csongrádi út 18/a 

6400 Kiskunhalas  Majsai út 18.   

2340 Kiskunlacháza  Hadház u. 2.   

6120 Kiskunmajsa  belterület hrsz: 3162 

6760 Kistelek 5. sz. fkl.út jobb oldal   

5310 Kisújszállás 4.sz.fkl.út 

4600 Kisvárda Attila út 

4138 Komádi Szent István út 24. 

2900 Komárom  Mártírok útja 82. 

7300 Komló  Feketegyémánt tér   

9900 Körmend  Rákóczi Ferenc út   

9730 Kőszeg  Petőfi Sándor tér   

5340 Kunhegyes Kossuth Lajos u. 74-78. 

5440 Kunszentmárton Szentesi út 

6090 Kunszentmiklós  Szabadság u. 30.   

6050 Lajosmizse 50.sz.út jobb oldal   

6065 Lakitelek Szikra u. 206/c 

2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 165. 

8960 Lenti Széchenyi tér 3.   

8868 Letenye  Bajcsy-Zsilinszki Endre u.   

2071 M1autópálya  22-es km   

2071 M1autópálya  22-es km II. (bal oldal)   

8700 Marcali  Noszlopy Gáspár u. 37.   

5435 Martfű Földvári út 4. 

4700 Mátészalka Vásár tér 5. 

5650 Mezőberény Békési út 

3450 Mezőcsát Nyékládházi út 

5820 Mezőhegyes Kinizsi tér 1. 

5800 Mezőkovácsháza Mezőhegyesi út 

3400 Mezőkövesd Nyárádi út 

5400 Mezőtúr Balassi Bálint u. 

3526 Miskolc Boldva u. 2. 

3526 Miskolc Búza tér 

3530 Miskolc Király u. 1/A 

3508 Miskolc Pesti út I.(bemenő) 

3508 Miskolc Pesti út II. (kijövő) 

3533 Miskolc Újgyőri főtér 3. 

2146 Mogyoród  Hungaroring   

7700 Mohács  Eszéki út   

7700 Mohács  Pécsi út   

2200 Monor  4.sz. fkl. út (Katalin Csárda)   

8060 Mór Nemes u. 24. 

8060 Mór Nemes utca (81-es út)   
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9200 Mosonmagyaróvár Királyhidai út 51. 

9201 Mosonmagyaróvár M 1 - M 15. autópálya I. (Pf.:109/1) 

9201 Mosonmagyaróvár M 1 - M 15. autópálya II. (Pf.:109)   

7500 Nagyatád  Lábodi út   

9485 Nagycenk  84.sz.fkl. út   

8800 Nagykanizsa  Balatoni út   

8800 Nagykanizsa  Camping   

8800 Nagykanizsa  Elkerülő út 

2760 Nagykáta  Ady Endre u.   

2750 Nagykőrös Téglagyári u. 1/A 

2626 Nagymaros Váci út 119. 

5931 Nagyszénás Orosházi út 

8291 Nagyvázsony  Templom kert   

4300 Nyírbátor Császári út 

4400 Nyíregyháza László u. (Hunyadi út) 

4400 Nyíregyháza Pazonyi út 

4400 Nyíregyháza Széna tér 

4400 Nyíregyháza Tokaji út ( Repülötér ) 

4400 Nyíregyháza Vasgyár u. 18. 

5900 Orosháza Elkerülő    

5900 Orosháza Kettőssánc tér 

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 94/A 

3600 Ózd Vasvár út (25 -ös út) 

7030 Paks 6.sz.fkl. út bal   

8500 Pápa  Győri út 

8500 Pápa  Jókai út 

3244 Parádfürdő 24.sz. fkl. út 

2119 Pécel  Köztársaság tér   

7615 Pécs 6.sz.fkl. út (Cserkút)   

7633 Pécs Endresz út   

7629 Pécs Komlói út   

7632 Pécs Maléter Pál u. Hrsz. 21169 

7630 Pécs Pécsváradi u. 12. 

7624 Pécs Szigeti út   

7720 Pécsvárad  6.sz.fkl.út   

3250 Pétervására Orgona utca 19. 

2081 Piliscsaba 10-es fő út 

2085 Pilisvörösvár 10. sz. fkl. út (Hrsz. 0140/31.) 

4090 Polgár Hajdú u. 16.(Munkácsy út) 

2013 Pomáz Árpád fejedelem u. 

3630 Putnok 26. sz. fkl. út 

4150 Püspökladány Keleti sor 17. 

9955 Rábafüzes 8 - as út 

2300 Ráckeve  Kossuth L. u.   

9224 Rajka  Bem József u.   
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8978 Rédics  86.sz.fkl. út   

3350 Rekettyés pihenőhely M3 I. 

3350 Rekettyés pihenőhely M3 II. 

2651 Rétság  Rákóczi u. 61. 

8654 Ságvár 65-ös főút 

3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 

9632 Sajtoskál 84-es főút 83. km 

3100 Salgótarján Budapesti u. 27. 

3100 Salgótarján Rákóczi út 77-89. 

7000 Sárbogárd  Köztársaság út 147.   

5720 Sarkad Vásár tér 1-3 

8051 Sárkeresztes 0133. (81-es főút) 

3950 Sárospatak Wesselényi Miklós út 

9600 Sárvár  Vágóhíd u. 1.   

7370 Sásd  Szent Imre út 42. (korábban: Noszlopy Gáspár u.) 

3980 Sátoraljaújhely Várhegy utca 

7800 Siklós  Szent István tér 

7081 Simontornya Belterület 1326/3 hrsz. 

8600 Siófok M7 autópálya 94. km (dél) 

8600 Siófok M7 autópálya 94. km (észak) 

8600 Siófok Wesselényi u. 106. 

6320 Solt  Vecsei u. 52.   

9400 Sopron Győri út 42. 

9400 Sopron Határátkelő I. (kimenő)   

9400 Sopron Kőfaragó tér   

8330 Sümeg  Alkotmány u.   

6080 Szabadszállás  Petőfi Sándor út 19.   

7811 Szalánta 58. főút 

5540 Szarvas Békéscsabai út 

5540 Szarvas Szabadság út 51-53. 

6763 Szatymaz M5 autópálya 151,5 km bal oldal 

6763 Szatymaz M5 autópálya 151,5 km jobb oldal 

2440 Százhalombatta  Bekötő út   

2443 Százhalombatta  DUFI Olajmunkás út 2. 

3170 Szécsény Salgótarjáni út 

6750 Szeged 47.sz.fkl.út ( Algyő Pf.:11 )   

6724 Szeged Csongrádi sugárút   

6701 Szeged Dorozsmai út 16. 

6728 Szeged Dorozsmai út 20.   

6725 Szeged Kálvária sugárút 96.   

6771 Szeged Makai út   

6723 Szeged Makkosházi krt. 6. 

6725 Szeged Vásárhelyi Pál u. 25444 hrsz. 

5520 Szeghalom Ady Endre út 

8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri út 8.   
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8000 Székesfehérvár Seregélyesi út   

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 113. 

8000 Székesfehérvár Balatoni út 

8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 5. 

7100 Szekszárd  Csatári Torok   

7056 Szekszárd  M6 I. jobb oldal 

7056 Szekszárd  M6 II. bal oldal 

7100 Szekszárd  Pásztor út 6. 

2000 Szentendre Vasúti villasor 6. 

6600 Szentes Attila út 

9970 Szentgotthárd  Rábafüzesi út 1.   

7940 Szentlőrinc Törökföld u. 1033 hrsz. 

3900 Szerencs 37.sz. fkl. út 

3900 Szerencs Gyár út 38. 

2315 Szigethalom  Petőfi Sándor u.   

7900 Szigetvár  József Attila u. 66.   

3800 Szikszó Vásár tér/Miskolci u.5. 

5000 Szolnok Abonyi út 

5000 Szolnok Elkerülő út 

5000 Szolnok Gábor Áron tér 

5000 Szolnok Pozsonyi út 

5000 Szolnok Tószegi út 18/A 

9700 Szombathely Viktória út 1. 

9700 Szombathely Zanati út   

9700 Szombathely Zanati út II.   

8660 Tab  Siófoki út   

7090 Tamási  Szabadság u. 90.   

8300 Tapolca Keszthelyi u.   

8300 Tapolca Kossuth út   

2461 Tárnok M7 autópálya 26. km (dél) 

2461 Tárnok M7 autópálya 26+325 km (észak) 

2890 Tata  Vértesszőlősi út (bal oldal)   

2800 Tatabánya  Győri út   

2800 Tatabánya  Kossuth Lajos u.   

4243 Téglás 4.sz. fkl. út 

5350 Tiszafüred Ady Endre út 

6060 Tiszakécske Szolnoki u.   

4450 Tiszalök Táncsics Mihály u. 86. 

3580 Tiszaújváros 35.sz.fkl. út 

3910 Tokaj Tarcali út 86. 

7130 Tolna  Szedresi u.   

7131 Tolna-Mözs Béri Balogh Ádám u. 4. 

2040 Törökbálint M 0 autópálya 6 km. szelv. 

2045 Törökbálint Raktárvárosi u. 3. 

5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 92-94. 
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5420 Túrkeve Kisújszállási u. 

4244 Újfehértó 4.sz. fkl. út 

2600 Vác Balassagyarmati út 

2600 Vác Diadal tér 

7838 Vajszló  Széchenyi István út 34.   

4287 Vámospércs Debreceni út 

8100 Várpalota 8.sz.fkl. út I. (jobb)   

8100 Várpalota 8.sz.fkl. út II. (bal)  

8100 Várpalota 8-as főút 

4800 Vásárosnamény Nyíregyházi út 1. 

9800 Vasvár  Dr.Tretter László u.52.   

2220 Vecsés Fő út 6011/2 hrsz. 

2220 Vecsés M0 I. (jobb) 

2220 Vecsés M0 II. (bal) 

2481 Velence  M 7. autópálya I.   

2481 Velence  M 7. autópálya II.   

2112 Veresegyház  Fő u.   

2837 Vértesszőlős Határ u. 1-3. 

8200 Veszprém Almádi u. 

8200 Veszprém Budapesti u.   

8200 Veszprém Budapesti út 91. 

8200 Veszprém Pápai út 

7773 Villány  Virágosi út hrsz.0102.   

2025 Visegrád 11.sz.fkl. út 

4625 Záhony 4.sz. fkl. út 

8900 Zalaegerszeg Balatoni út I.   

8900 Zalaegerszeg Göcseji u. 37/A 

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós út 20.   

8751 Zalakomár M7 I. (kimenő) 

8751 Zalakomár M7 II. (bejövő) 

8621 Zamárdi  Endrédi út   

8420 Zirc  Kossuth Lajos út   

2072 Zsámbék M1 autópálya 28. km (dél) 

2072 Zsámbék M1 autópálya 28. km (észak) 

 


