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HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

„KALANDRA FEL”  

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK  SZERVEZŐJE  

A „KALANDRA FEL!” fogyasztói promóció (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18., a továbbiakban: „Szervező”). 

A nyereményjáték sorsolását a HAMU és GYÉMÁNT Kft. (1024 Budapest, Margit körút 5. A. ép. 3. 
emelet 1., adószám: 12965669241, a továbbiakban „Ügynökség”) végzi. A nyertesek értesítését és a 
nyeremények átadását, jóváírását a Szervező végzi.  

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK  IDŐTARTAMA  

A Nyereményjáték 2020. július 1-jén 0 óra 00 perctől a Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások 
nyitásának időpontjától 2020. szeptember 30-ig 23 óra 59 percig a töltőállomás zárásának időpontjáig 
tart.  

Töltőállomási leltár ideje alatt a Nyereményjáték az adott töltőállomáson minden tekintetben szünetel. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TÖLTŐÁLLOMÁSOK  

A Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások listáját az 1. sz. 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, a Nyereményjáték menetét, a 
Nyereményjátékra kijelölt időszakot a játék folyamán - a változást megelőző legalább 24 órával 
korábban történő előzetes tájékoztatást követően - egyoldalúan megváltoztassa. 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

Az Nyereményjátékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy 
(„Játékos”).  

További feltétel, hogy a Nyereményjátékban résztvevő elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatot és 
teljesítse a részvétel feltételeit.  

A Nyereményjátékban az a vásárló vehet részt, aki az 1. sz. melléklet szerinti MOL töltőállomások közül 
legalább 3 különböző töltőállomáson bármilyen vásárlásánál használja a Multipont kártyáját. Ekkor 
jogosulttá válik az 5.2. pontban rögzített fix nyereményekre.  

Amennyiben a vásárló legalább 7 különböző töltőállomáson használja a Multipont kártyáját, úgy esélye 
van arra, hogy a 6.1. pontban rögzített főnyeremények valamelyikét is megnyerje, így bekerül azok 
sorsolásába. 

További feltétele a játékban történő részvételnek, hogy a vásárló már a Nyereményjáték időtartama 
előtt vagy a Nyereményjáték időtartama alatt megadta/megadja hozzájárulását (2. sz. melléklet 
szerinti hozzájárulás) ahhoz, hogy Multipont kártyája használata során személyre szabott (egyedi) 
kedvezményeket kapjon – így ezen hozzájárulással rendelkezik a nyereményjáték időtartama alatt. 

Az a vásárló, aki a fenti feltételeknek eleget tesz, úgy tekintendő, hogy részt vesz a játékban és a 
részvétel tényével - minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek elfogadta 
a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

A Nyereményjáték főnyereményeit (6.1.) nem nyerhetik meg, így azok sorsolásába nem kerülhetnek 
be a Szervező és az Ügynökség tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók (ideértve a töltőállomás-üzemeltetők 
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tulajdonosait, vezető tisztségviselőit, munkavállalóit és a velük munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állókat is) és az említettek Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 
8:1.§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, így annak teljes folyamatából, így az 5.2. pontban rögzített 
fix nyereményekből és a 6.1. pontban rögzített főnyereményekből is kizárásra kerülnek a Központi 
számlás MOL Multipont Business Fő- illetve Tagkártyával rendelkező vásárlók.  

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 a Nyereményjátékban nem vesznek részt. 

A Részvételi Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
szabályokat megsértő vásárlót kizárja a Nyereményjátékból.  

5. AZ NYEREMÉNYJÁTÉK  MENETE  

5.1 NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA  

A Szervező az Ügynökség közreműködésével a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes 
program segítségével, közjegyző jelenlétében sorsolja ki a Nyereményjáték főnyereményeinek (6.1.) 
nyerteseit. A főnyeremények sorsolásában a Nyereményjáték során minden vásárló egyszer vesz részt, 
aki teljesíti a Nyereményjáték feltételeit, és a Nyereményjátékban részt vevő, legalább 7 különböző 
töltőállomáson történő vásárlásakor Multipont kártyát használt. Azok a vásárlók, akik a 
nyereményjáték feltételeinek teljesítése mellett legalább 10 különböző töltőállomáson vásárolnak 
Multipont kártya használata mellet, duplán vesznek részt a főnyeremények sorsolásában.  

A Szervező a sorsoláson főnyereményenként 5 (öt) db pótnyertest sorsol ki. A pótnyertesek a kihúzás 
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertesek vagy az előttük álló 
pótnyertesek bármely okból nem teljesítik a jelen részvételi szabályzatban foglaltakat, vagy a nyertes 
vagy az előttük álló pótnyertes kizárásra kerül. A pótnyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó 
rendelkezések irányadóak. 

A főnyeremények sorsolásának időpontja: 2020. október 15. 

A sorsolás helyszíne: HAMU és GYÉMÁNT Kft., 1024 Budapest, Margit körút 5. A  

A sorsolás nem nyilvános. 

5.2. KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉVEL JÁRÓ FIX NYEREMÉNYEK 

Teljesítésnek számít, ha a vásárló a Nyereményjátékban részt vevő 62 töltőállomás egyikén 
vásárlásánál használja Multipont kártyáját, és feliratkozott a Nyereményjáték időtartama előtt vagy a 
Nyereményjáték időtartama alatt személyre szabott (egyedi) kedvezményekre, így a Nyereményjáték 
időtartama alatt rendelkezik ezen egyedi kedvezményekre vonatkozó hozzájárulással. A 
teljesítéseknek mindig különböző töltőállomásokon kell megtörténniük. (így pl. 3 teljesítés jelenti: a 
teljesítés 3 különböző, a Nyereményjátékban részt vevő töltőállomáson történik) 

Fix nyeremények, melyek a teljesítést követően a Multipont kártyán kerülnek jóváírásra: 

• 3 teljesítésnél és utána minden teljesítésnél: 20 Ft/liter prémium üzemanyagkedvezmény 
kupon  

• 5 teljesítés után: 500 ajándék multipont 

• 7 teljesítés után: 1000 ajándék multipont, és részvétel a főnyeremények sorsolásán 

• 10 teljesítés után: 1500 ajándék multipont és dupla esély a főnyeremények sorsolásán 

• 15 teljesítés után: 2000 ajándék multipont és dupla esély a főnyeremények sorsolásán 

• 20 teljesítés után: 4000 ajándék multipont és dupla esély a főnyeremények sorsolásán 
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• 30 teljesítés után: 8000 ajándék multipont és dupla esély a főnyeremények sorsolásán 

• 40 teljesítés után: 10000 ajándék multipont és dupla esély a főnyeremények sorsolásán 

5.3. NYOMTATOTT PECSÉTGYŰJTŐ FÜZET 

A Nyereményjáték a „Kalandra fel! Magyarország magazin” -ban található pecsétgyűjtő füzet 

használatára is lehetőséget biztosít, mely magazin a Magyarországon található nevezetességeket gyűjti 

össze, népszerűsíti és ingyenesen elérhető a 441 MOL töltőállomáson. A pecsétek gyűjtése a 

magazinban található nevezetességekhez kötődik. 

A pecsétgyűjtő füzet funkciója: 

• Amennyiben a vásárló a nyereményjátékban részt vevő (és az érintett nevezetességhez közeli) 

töltőállomáson a pecsétgyűjtő füzetet felmutatja, úgy a vásárlást követően a vásárló megkapja 

a pecsétet. 

• 7 pecsét összegyűjtése után a vásárló jogosulttá válik egy kuponfüzetre, mely kuponjait a MOL 

töltőállomásokon tudja beváltani. 

• A kuponfüzet és a benne található kedvezmények részletesen megtalálhatóak jelen Részvételi 

Szabályzat 3-as számú mellékletében. 

A jelen Nyereményjátékban történő részvételnek, a fix nyereményeknek, illetve a főnyeremények 

sorsolásának nem feltétele a pecsétek gyűjtése, ez a vásárló számára csak egy további lehetőség. 

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA  

6.1. NYEREMÉNYEK  

A Játékban a következő főnyereményeket lehet megnyerni a 2020. október 15-i sorsoláson: 

• 10 db 100 000 multipont 

• 1 db 1 millió multipont 

A főnyeremények azon vásárlók között kerülnek kisorsolásra, akik az 5.2. pontban rögzítetteknek 

megfelelően, legalább 7 különböző, a játékban részt vevő töltőállomáson vásároltak Multipont 

kártyával és megfelelnek jelen Részvételi Szabályzat feltételeinek. 

6.2. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE  

A nyertes vásárlókat a Szervező e-mailben értesíti a regisztráció során megadott elérhetőségeiken a 

sorsolás napját követő 5 munkanapon belül (” Értesítés”). 

A nyereményeket a sorsolástól számított 5 munkanapon belül jóváírjuk a nyertes Multipont kártyáján.  

6.3. A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 

A nyeremények nem kicserélhetők, készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók. 
 
A Szervező és az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy a nyeremény Multipont kártyán történő jóváírása 
után a Játékos a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen reklamációját elutasítsa. 
 
A pótnyertesek (a sorsolás sorrendjében) abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a 
nyertes nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeknek. 
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A nyertesek nevét (teljes név) a Szervező a sorsolást követően a Facebook, Instagram honlapján kívánja 
közzétenni, melyhez a Játékosok jelen Részvételi Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési 
Tájékoztató elfogadásával, így a Nyereményjátékban való részvétellel járulnak hozzá. 

8. JOGFENNTARTÁS  

A Szervező jogosult továbbá a Nyereményjáték előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a 
vásárlók hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. Verziószám: V1 
Érvényesség: 2020. Július 1.  - 2020. Szeptember 30.  

Az Nyereményjáték a 2. 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 Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.  

A Szervezőt a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, a 
Nyereményjáték 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 vásárló a Nyereményjátékban való 
részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.  

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a 
Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
Nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 
tapasztal a Nyereményjáték során, úgy a Nyereményjáték szünetelését vagy törlését rendelje el, 
és/vagy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja az Nyereményjátékból.  

 

9. A RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE  

A Részvételi szabályzat nyomtatott formában megtalálható a Nyereményjátékban résztvevő MOL 
töltőállomásokon, továbbá a  www.mol.hu/kalandrafel Weboldalon. 

 

1. sz. melléklet: A Játékban részt vevő MOL töltőállomások listája 

2. sz. melléklet: Multipont „Személyre szabott kedvezmények” feliratkozás  (kép) 

3. sz melléklet: Kuponfüzet  

4. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 

 

Budapest, 2020. Július 1.  

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

http://www.mol.hu/kalandrafel
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1.  SZÁMÚ MELLÉKLET –  NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TÖLTŐÁLLOMÁSOK 

 

Irsz Töltőállomás címe 

3860 Encs 3.sz.fkl.út 

3000 Hatvan M3 II. 

3100 Salgótarján Budapesti u. 27. 

9700 Szombathely Zanati út II.   

1033 Budapest Szentendrei út 100. (III.) 

2660 Balassagyarmat  Kóvári út   

2100 Gödöllő Szabadság u.12.   

3390 Füzesabony  Maklári út 

1146 Budapest Vágány u. 21. (XIV.) 

7633 Pécs Endresz út   

8500 Pápa  Jókai út 

8300 Tapolca Kossuth út   

4033 Debrecen Sámsoni út 

1036 Budapest Árpád fejedelem út 103. (III.) 

8960 Lenti Széchenyi tér 3.   

5350 Tiszafüred Ady Endre út 

7150 Bonyhád Zrínyi Miklós u. 25.   

3200 Gyöngyös Alkotmány út 19. 

3170 Szécsény Salgótarjáni út 

7090 Tamási  Szabadság u. 90.   

4400 Nyíregyháza Széna tér 

1021 Budapest Hűvösvölgyi út 136. (II.) 

6000 Kecskemét Békéscsabai út   

9700 Szombathely Viktória út 1. 

1016 Budapest Mészáros u. 19. (I.) 

3950 Sárospatak Wesselényi Miklós út 

8100 Várpalota 8-as főút 

3980 Sátoraljaújhely Várhegy utca 

7200 Dombóvár  Köztársaság u. 27. (Tüskevár)   

6050 Lajosmizse 50.sz.út jobb oldal   

8420 Zirc  Kossuth Lajos út   

2060 Bicske  Botond tér   

9485 Nagycenk  84.sz.fkl. út   

2040 Budaörs Rubik Ernő u. 6. 

2112 Veresegyház  Fő u.   

7630 Pécs Pécsváradi u. 12. 

9027 Győr Budai út (Mártírok u.)   

4200 Hajdúszoboszló Debreceni út 

7815 Harkány  Pécsi út   

3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 
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7400 Kaposvár Vásár tér   

3078 Bátonyterenye 21.sz. fkl. út 

2600 Vác Diadal tér 

9330 Kapuvár  Győri út   

5465 Cserkeszőlő Kecskeméti út 

8900 Zalaegerszeg Göcseji u. 37/A 

2000 Szentendre Vasúti villasor 6. 

3533 Miskolc Újgyőri főtér 3. 

8261 Badacsony  71.sz. föút   

6760 Kistelek 5. sz. fkl.út jobb oldal   

6100 Kiskunfélegyháza Csongrádi út 18/a 

7081 Simontornya Belterület 1326/3 hrsz. 

6065 Lakitelek Szikra u. 206/c 

3300 Eger Kistályai út 1. 

2092 Budakeszi Budaörsi u. 2749/8 hrsz. 

8360 Keszthely  Tapolcai út   

8312 Balatonederics 71-es főút 069 hrsz. 

5540 Szarvas Szabadság út 51-53. 

5540 Szarvas Békéscsabai út 

9400 Sopron Győri út 42. 

6500 Baja Dózsa Gy. u. 97. 

9730 Kőszeg  Petőfi Sándor tér   

2.  SZÁMÚ MELLÉKLET –  MULTIPONT SZEMÉLYRE SZABOTT KEDVEZMÉNYEK  

 

3.  SZÁMÚ MELLÉKLET –  KUPONFÜZET  
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