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MOL GOLD KÁRTYÁK KÜLFÖLDI ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
 
I.  ROMÁNIA 
I/1. Az elfogadás feltételei 

I/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Romániában a MOL töltőállomás-hálózatában 
használhatóak. Számlakiállító: MOL Románia PP Kft.. 

I/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a romániai MOL 
hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a magyarországival megegyező 
módon történik. 

I/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

I/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

I/1.5. Amennyiben az on-line elfogadással technikai probléma lép fel, akkor engedélyszám kéréssel off-
line módon fogadják el a kártyákat.  

I/1.6. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

I/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

I/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az elfogadás 
az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik.  

I/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (szolgáltatás, kenőanyag, autóápolási-
felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a csatolt termékkód tábla szerint 
történik.  

I/3. Fizetési feltételek 

I/3.1. A MOL Románia hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut 
üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a Kártyaszerződés másképp nem rendelkezik, 

I/3.2. A MOL Románia hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap a 
MOL Romániától, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell 
kifizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a 
tranzakció napján érvényes Román Nemzeti Bank hivatalos RON/EUR deviza közép árfolyamon, 
majd az MNB hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és 
egy borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi meg az esetlegesen más országokban történt 
vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

I/3.3. A MOL Románia hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, 
valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített 
fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a román jogszabályok esetlegesen eltérő 
előírásainak betartásával. 

I/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

I/3.5. A MOL Románia a román jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki a számlát.  

I/3.6.  Az ÁFA visszaigénylésre Romániában lehetőség van.  

  

  



 

   
                                                                                                           5. sz. melléklet 

   

 

TRADE_MOL1.4.1_v4      Oldal:2/13 
         

    

 

II. SZLOVÁKIA 
II/1. Az elfogadás feltételei: 
II/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Szlovákiában a Slovnaft töltőállomás-hálózatában 

használhatóak. Számlakiállító: SLOVNAFT a. s. 

II/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a szlovákiai Slovnaft 
hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a magyarországival megegyező 
módon történik. 

II/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

II/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

II/1.5. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők.  

II/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

II/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az elfogadás 
az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik.  

II/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (szolgáltatás, kenőanyag, autóápolási-
felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a magyar termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. Skytoll útdíj vásárlás esetén termékkód 
ellenőrzés nem történik, a jogosulatlan kártyahasználatból fakadóan felelősséget MOL nem vállal. 

II/3. Fizetési feltételek 

II/3.1. A Slovnaft szlovákiai hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron 
jut üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a Kártyaszerződés másképp nem rendelkezik,. 

II/3.2. A Slovnaft szlovákiai hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó számlát kap a 
Slovnaft-tól, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell 
megfizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a 
tranzakció napján érvényes MNB hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A számlát a MOL 
Nyrt. nyomtatja és egy borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi meg az esetlegesen más 
országokban történt vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

II/3.3. A Slovnaft szlovákiai hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, 
valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített 
fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a szlovákiai jogszabályok esetlegesen eltérő 
előírásainak betartásával. 

II/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

II/3.5. A szlovákiai tankolásaik során a kártyabirtokosok egy pénztári nyugtát és egy kártyabizonylatot 
(slip) kapnak a Slovnaft töltőállomásain.  

II/3.6.  Az ÁFA visszaigénylésre Szlovákiában lehetőség van. 

 

III. HORVÁTORSZÁG 
A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Horvátországban az INA és a Tifon töltőállomás-
hálózatában használhatóak. Számlakiállító: INA d.d., TIFON d.o.o. 

III.1. TIFON HÁLÓZAT 
III.1/1. Az elfogadás feltételei 
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III.1/1.1.Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a Tifon 
horvátországi hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a 
magyarországival megegyező módon történik. 

III.1/1.2.A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

III.1/1.3.A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

III.1/1.4.A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

III.1/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

III.1/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az 
elfogadás az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték a 
következő esetekben térnek el a Magyarországon megszokottól.  

 A 95-ös üzemanyag vásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első pozícióban 
1-es szerepel) ólmozatlan 95-ös üzemanyagot (EUROSUPER BS 95, BMB 95) tudnak 
vásárolni.  

 A bármilyen benzin megvásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 
pozícióban 3-as szerepel) bármilyen benzint (EUROSUPER BS 95, BMB 95 illetve 
EUROSUPER BS 98, BMB 98) ki tud fizetni.  

 A bármilyen üzemanyag megvásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 
pozícióban 0 szerepel) a töltőállomásokon kapható bármilyen üzemanyagot ki tudja fizetni. 

 95-ös benzin és ECO+ autógáz megvásárlását engedélyező kártyákkal (a termékkód sorban az 
első pozícióban „D” szerepel) ólmozatlan 95-ös üzemanyagot (EUROSUPER BS 95, BMB 95) 
és helyi autógázt tud venni. 

 Amennyiben kártyája Diesel és/vagy EVO Diesel vásárlására jogosítja (a termékkód sorban az 
első pozícióban 5, 7, „B”, vagy „C” szerepel) akkor a Tifon hálózatában forgalmazott Diesel 
és/vagy Eurodiesel termékekből tud választani. A Diesel esetében az Eurodiesel használatát 
javasoljuk.  

III.1/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (szolgáltatás, kenőanyag, 
autóápolási-felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a csatolt termékkód tábla 
alapján történik. 

III.1/3. Fizetési feltételek 

III.1/3.1. A Tifon hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut 
üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a Kártyaszerződés másképp nem rendelkezik,. 

III.1/3.2. A Tifon hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap a Tifontól, 
melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell kifizetniük a 
Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a tranzakció napján 
érvényes Horvát Nemzeti Bank hivatalos HRK/EUR deviza közép árfolyamon, majd az MNB 
hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és egy 
borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi meg az esetlegesen más országokban történt 
vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

III.1/3.3. A Tifon horvátországi hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, 
valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített 
fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a horvát jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak 
betartásával.  

III.1/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

III.1/3.5. A Tifon a horváth jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki a számlát.  
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III.2. INA HÁLÓZAT 
III.2/1. Az elfogadás feltételei 

III.2/1.1. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a horvátországi 
INA hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a magyarországival 
megegyező módon történik. 

III.2/1.2. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

III.2/1.3. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

III.2/1.4. Amennyiben az on-line elfogadással technikai probléma lép fel, akkor off-line módon fogadják el a 
kártyákat, erre az esetre egy felső tranzakciós limit van érvényben, mely értéke 4’000 HRK. 

III.2/1.5. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

III.2/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

III.2/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében azonos termékek esetén az elfogadás az üzemanyagra 
beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték egy esetben eltér a 
Magyarországon megszokottól.  

 Az INA hálózatban kétféle diesel üzemanyag választható, a közúti járművekhez a MOL 
töltőállomásokon forgalmazott, Diesel üzemanyaggal megegyező minőségű, EURO 5 típusú 
gázolaj vásárlását ajánljuk. 

III.2/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (autómosó szolgáltatás, kenőanyag, 
autóápolási-felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a magyar termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. 

III.2/3. Fizetési feltételek 

III.2/3.1. Az INA horvátországi hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi 
áron jut üzemanyaghoz a Felhasználó. 

III.2/3.2. Az INA horvátországi hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó elszámolási 
összesítőt kap az INA-tól, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban 
kell megfizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a 
tranzakció napján érvényes Horvát Nemzeti Bank hivatalos HRK/EUR deviza közép árfolyamon 
történik, az EUR/HUF átszámítás pedig az MNB hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon kerül 
elszámolásra. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és egy borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi 
meg az esetlegesen más országokban történt vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

III.2/3.3. Az INA horvátországi hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, 
valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített 
fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a horvát jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak 
betartásával.  

III.2/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

 
III.2/3.5. Az INA horvátországi hálózatában történő vásárlásokról elszámolási összesítőt és részletes 

mellékletet kap a Felhasználó. 
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III.2/3.6. A horvátországi tankolásaik során a kártyabirtokosok egy pénztári nyugtát és egy 
kártyabizonylatot (slip) kapnak az INA töltőállomásain, melyek közül a pénztári nyugta a horvát 
jogszabályok alapján adóigazolásra és költségelszámolásra jogosító bizonylatnak számít.  

III.3. ÁFA visszaigénylésre Horvátországban lehetőség van. 

 

IV. SZLOVÉNIA 
IV/1. Az elfogadás feltételei 
IV/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Szlovéniában a MOL töltőállomás-hálózatában 

használhatóak. Számlakiállító: MOL Slovenija d.o.o. 

IV/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a szlovéniai MOL 
hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a magyarországival megegyező 
módon történik. 

IV/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

IV/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

IV/1.5. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

IV/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

IV/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az elfogadás 
az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték egy esetben 
eltér a Magyarországon megszokottól.  

 Autógáz üzemanyag nem kapható a MOL szlovéniai töltőállomásain, ezért a kizárólag 
autógáz üzemanyag vásárlására jogosító kártyák nem használhatóak Szlovéniában 

IV/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (autómosó szolgáltatás, kenőanyag, 
autóápolási-felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a magyar termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. DARS útdíj vásárlás esetén PIN kód és 
termékkód ellenőrzés nem történik, a jogosulatlan kártyahasználatból fakadóan felelősséget MOL 
nem vállal. 

IV/3. Fizetési feltételek 

IV/3.1. A MOL Szlovénia hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut 
üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a Kártyaszerződés másképp nem rendelkezik,. 

IV/3.2. A MOL Szlovénia hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap a 
MOL Szlovéniától, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell 
kifizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a 
tranzakció napján érvényes MNB hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A számlát a MOL 
Nyrt. nyomtatja és küldi meg az esetlegesen más országokban történt vásárlásokról kiállított 
számlákkal együtt. 

IV/3.3. A MOL Szlovénia hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, 
valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített 
fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a szlovén jogszabályok esetlegesen eltérő 
előírásainak betartásával. 

IV/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 
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IV/3.5. A MOL Szlovénia hálózatában történő vásárlásokról számlát és részletes mellékletet kap a 
Felhasználó. 

IV/3.6. MOL Szlovénia a szlovén jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki a számlát. 

IV/3.7.  Az ÁFA visszaigénylésre Szlovéniában lehetőség van. Az előző év vásárlásaihoz kapcsolódó ÁFA 
visszatérítését következő év június 30-ig lehet kérni. Szlovéniában a visszatérítés feltétele, hogy a 
visszatérítendő ÁFA összege elérje az 200 EUR/év szintet. A visszatérítéshez szükség van az 
eredeti szlovén számlára (rajta feltüntetve az ÁFA összege EUR-ban), a töltőállomáson kapott 
pénztárbizonylatra, kártyás fizetést igazoló bizonylatra valamint egy NAV illetőség igazolásra. 

 
V. SZERBIA 
 
V/1. Az elfogadás feltételei 
V/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Szerbiában a MOL Szerbia töltőállomás-hálózatában 

használhatóak. Számlakiállító: MOL Serbia d.o.o.. 

V/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a MOL Szerbia 
hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a magyarországival megegyező 
módon történik. 

V/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

V/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

V/1.5. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

V/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

V/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az elfogadás 
az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték két esetben 
eltér a Magyarországon megszokottól.  

 A 95-ös üzemanyag vásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 
pozícióban 1-es szerepel) Szerbiában ólmozatlan 95-ös üzemanyagot tudnak vásárolni. 
Szerbiában továbbra is kapható ólmozott 95-ös, de annak kifizetését nem engedi az ilyen 
termékkóddal rendelkező kártya. 

 A bármilyen üzemanyag illetve a bármilyen benzin megvásárlását engedélyező kártyával (a 
termékkód sorban az első pozícióban 0 vagy 3-as szerepel) a MOL Szerbia töltőállomásokon 
kapható bármilyen üzemanyagot ki tudja fizetni. 95-ös benzin esetén az ólmozatlan benzin 
(BMB95) használatát javasoljuk. 

 
 95-ös benzin és ECO+ autógáz megvásárlását engedélyező kártyákkal (a termékkód sorban 

az első pozícióban „D” szerepel) Szerbiában ólmozatlan 95-ös üzemanyagot és helyi 
autógázt tud venni. 

 
 Amennyiben kártyája Diesel és / vagy EVO Diesel vásárlására jogosítja (a termékkód sorban 

az első pozícióban 5, 7, „B”, vagy „C” szerepel) akkor a Szerbiában forgalmazott Diesel és / 
vagy Eurodiesel termékekből tud választani. 

V/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (autómosó szolgáltatás, kenőanyag, 
autóápolási-felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a magyar termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. 

V/3. Fizetési feltételek 

V/3.1. A MOL Szerbia hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut 
üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a Kártyaszerződés másképp nem rendelkezik,. 
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V/3.2. A MOL Szerbia hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap a 
MOL Szerbiától, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell 
kifizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a 
tranzakció napján érvényes Szerb Nemzeti Bank hivatalos RSD/EUR deviza közép árfolyamon, 
majd az MNB hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és 
egy borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi meg az esetlegesen más országokban történt 
vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

V/3.3. A MOL Szerbia hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, 
valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített 
fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a szerb jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak 
betartásával.  

V/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

V/3.5. MOL Szerbia a szerb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki a számlát. 

V/3.6.  ÁFA visszaigénylésre Szerbiában nincs lehetőség. 

 
VI.  AUSZTRIA 
 
VI/1. Az elfogadás feltételei 
VI/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Ausztriában a MOL teljes töltőállomás-hálózatában és a 

ROTH kiemelt töltőállomásain, a kijelölt Gutmann töltőállomásokon, valamint a st. valentini 
MasterDiesel töltőállomáson használhatóak. Számlakiállító: MOL Austria Handels GmbH. 

VI/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják az ausztriai MOL 
hálózatban, valamint a kiemelt ROTH és Gutmann töltőállomásokon. 

VI/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

VI/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

VI/1.5. Amennyiben az on-line elfogadással technikai probléma lép fel, akkor engedélyszám kéréssel off-
line módon fogadják el a kártyákat.  

VI/1.6. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

VI/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

VI/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindhárom hálózatban azonos termékek esetén az 
elfogadás az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték a 
következő esetekben eltér a Magyarországon megszokottól: 

 A 95-ös üzemanyag vásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első pozícióban 1-
es szerepel) 95-ös (Super) üzemanyagot tudnak vásárolni.  

 
 A bármilyen benzin megvásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első pozícióban 

3-as szerepel) a MOL Ausztria hálózatában, valamint a kiemelt  ROTH és Gutmann 
töltőállomásokon kapható bármilyen benzint –95 (Super), illetve 98 (Super Plus)- ki tudja fizetni. 

 
 A bármilyen üzemanyag megvásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 

pozícióban 0 szerepel) a MOL Austria hálózatában, valamint a kiemelt ROTH és Gutmann 
töltőállomásokon kapható bármilyen üzemanyagot ki tudja fizetni. 
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 95-ös benzin és ECO+ autógáz megvásárlását engedélyező kártyákkal (a termékkód sorban az 
első pozícióban „D” szerepel) 95-ös (Super) üzemanyagot tud venni. 

 
 Autógáz üzemanyag nem kapható a MOL Ausztria töltőállomásain, ezért a kizárólag autógáz 

üzemanyag vásárlására jogosító kártyák nem használhatók Ausztriában. 
 

 Amennyiben kártyája Diesel és / vagy EVO Neo Diesel vásárlására jogosítja (a termékkód sorban 
az első pozícióban 5, 7, „B”, vagy „C” szerepel) akkor a MOL Ausztria hálózatában, a kiemelt 
ROTH és Gutmann töltőállomásokon forgalmazott bármilyen Diesel termékből tud választani.  

VI/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (autómosó szolgáltatás, kenőanyag, 
autóápolási-felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a mellékelt termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. 

VI/3. Fizetési feltételek 

VI/3.1. A MOL Ausztria hálózatában, valamint a ROTH és a Gutmann hálózat kiemelt töltőállomásain az 
adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut üzemanyaghoz a Felhasználó. A 
st. valentini MasterDiesel töltőállomáson az aktuális ausztriai kártyás listaár az árképzés alapja. 

VI/3.2. A MOL Ausztria hálózatában, valamint a ROTH és a Gutmann hálózat kiemelt töltőállomásain 
történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap a MOL Ausztriától, melynek 
végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell kifizetniük a Számlaösszesítőn 
feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az átszámítás a tranzakció napján érvényes MNB 
hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és egy 
borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi meg az esetlegesen más országokban történt 
vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

VI/3.3. A MOL Ausztria hálózatában, valamint a ROTH és a Gutmann hálózat kiemelt töltőállomásain 
bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF hatályba 
lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített fizetési és számlázási feltételek 
vonatkoznak az osztrák jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak betartásával. 

VI/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

VI/3.5. A MOL Ausztria az osztrák jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki a számlát. 

VI/3.6.  Az ÁFA visszaigénylésre Ausztriában lehetőség van.  

 

VII. OLASZORSZÁG 
 
VII/1. Az elfogadás feltételei 
VII/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Olaszországban az API/IP kijelölt töltőállomásain 

használhatóak. Kezelő nélküli kútoszlopon, illetve személyzet nélküli töltőállomásokon nem, kizárólag a 
töltőállomás kezelő által nyitvatartási időben üzemeltetett terminálon elfogadott a Gold kártya. Számlakiállító: 
IES S.p.a. 

VII/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják az API/IP 
hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése eltérhet a magyarországitól. 

VII/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

VII/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik. 

VII/1.5. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

VII/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 
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VII/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az elfogadás 
az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték két esetben 
eltér a Magyarországon megszokottól. 

 A 95-ös üzemanyag vásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 
pozícióban 1-es szerepel) ólmozatlan 95-ös üzemanyag (Super Senza PB) mellett jobb 
minőségű benzint (Plus 98) is tudnak vásárolni. 

 95-ös benzin és ECO+ autógáz megvásárlását engedélyező kártyákkal (a termékkód sorban 
az első pozícióban „D” szerepel) ólmozatlan 95-ös üzemanyagot (Super Senza PB) és helyi 
autógázt (GPL), valamint magasabb minőségű benzint is (Plus 98) tud venni. 

VII/2.2. Más termék és szolgáltatás vásárlására nincs lehetőség az API/IP hálózatában. 

VII/3. Fizetési feltételek 

VII/3.1. Az API/IP hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut 
üzemanyaghoz a Felhasználó. 

VII/3.2. Az API/IP hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap a IES – 
Italiana Energia e Servizi S.p.a.-tól, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére Magyarországon, 
forintban kell kifizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. bankszámlaszámra. Az 
átszámítás a tranzakció napján érvényes MNB hivatalos EUR/HUF deviza árfolyamon történik. A 
számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és egy borítékban, egy Számlaösszesítő alatt küldi meg az 
esetlegesen más országokban történt vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

VII/3.3. Az API/IP hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi Kártyaszerződésben, valamint jelen 
ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban rögzített fizetési és 
számlázási feltételek vonatkoznak az olasz jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak 
betartásával. 

VII/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésben, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

VII/3.5. IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a. az olasz  jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki 
a számlát. 

VII/3.6. ÁFA visszaigénylésre Olaszországban lehetőség van. 

 

VIII. BOSZNIA-HERCEGOVINA 
 
VIII/1. Az elfogadás feltételei 
VIII/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Bosznia-Hercegovinában az Energopetrol és a HOLDINA 

kijelölt töltőállomásain használhatóak. Számlakiállító: Energopetrol d.d. 

VIII/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják az Energopetrol 
hálózatában és a kijelölt HOLDINA töltőállomásokon, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság 
ellenőrzése eltérhet a magyarországitól. 

VIII/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

VIII/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik. 

VIII/1.5. Amennyiben az on-line elfogadással technikai probléma lép fel, akkor engedélyszám kéréssel off-
line módon fogadják el a kártyákat. 

VIII/1.6. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők. 

VIII/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 
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VIII/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindkét hálózatban azonos termékek esetén az elfogadás 
az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik. A termékválaszték a következő 
esetekben térnek el a Magyarországon megszokottól.  

 A 95-ös üzemanyag vásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 
pozícióban 1-es szerepel) ólmozatlan 95-ös üzemanyagot (BMB 95, BMB 95 OCT EN-228, 
BMB 95-EUFOR) tudnak vásárolni.  

 A bármilyen benzin megvásárlását engedélyező kártyával (a termékkód sorban az első 
pozícióban 3-as szerepel) bármilyen benzint (BMB 95, BMB 95 OCT EN-228, BMB 95-
EUFOR) ki tud fizetni.  

 95-ös benzin és ECO+ autógáz megvásárlását engedélyező kártyákkal (a termékkód sorban 
az első pozícióban „D” szerepel) ólmozatlan 95-ös üzemanyagot (BMB 95, BMB 95 OCT EN-
228, BMB 95-EUFOR) és helyi autógázt tud venni. 

 Amennyiben kártyája Diesel és/vagy EVO Diesel vásárlására jogosítja (a termékkód sorban az 
első pozícióban 5, 7, „B”, vagy „C” szerepel) akkor az Energopetrol és a HOLDINA 
hálózatában forgalmazott Diesel FUEL EN vagy DG EURO-EUFOR termékekből tud 
választani. 

VIII/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (autómosó szolgáltatás, kenőanyag, 
autóápolási-felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a magyar termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. 

VIII/3. Fizetési feltételek 

VIII/3.1. Az Energopetrol hálózatában és a HOLDINA kijelölt töltőállomásain az adott töltőállomáson 
érvényes aktuális kiskereskedelmi áron jut üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a 
Kártyaszerződés másképp nem rendelkezik,. 

VIII/3.2. Az Energopetrol hálózatában és a HOLDINA kijelölt töltőállomásain történt vásárlások 
ellenértékéről a Felhasználó külön számlát kap az Energopetroltól, melynek végösszegét a MOL 
Nyrt. részére Magyarországon, forintban kell kifizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. 
bankszámlaszámra. Az átszámítás a tranzakció napján érvényes Bosznia-Hercegovinai Nemzeti 
Bank hivatalos BAM/EUR deviza közép árfolyamon, majd az MNB hivatalos EUR/HUF deviza 
árfolyamon történik. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és egy borítékban, egy Számlaösszesítő 
alatt küldi meg az esetlegesen más országokban történt vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

VIII/3.3. Az Energopetrol hálózatában és a HOLDINA kijelölt töltőállomásain bonyolított forgalomra a 
magyarországi Kártyaszerződésben, valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött 
Fizetési Megállapodásban rögzített fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a bosznia-
hercegovinai jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak betartásával. 

VIII/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésben, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

VIII/3.5. Az Energopetrol d.d. bosznia-hercegovinai  jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állítja ki a 
számlát. 

VIII/3.6. ÁFA visszaigénylésre Bosznia-Hercegovinában nincs lehetőség. 
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IX. CSEHORSZÁG 
 
IX/1. Az elfogadás feltételei: 
IX/1.1. A MOL által kibocsátott Gold Üzemanyagkártyák Csehországban a MOL, a Papoil és a Slovnaft 

töltőállomás-hálózatában használhatóak. Számlakiállító: MOL Cˇeská republika, s.r.o. 

IX/1.2. Mind a 4 kártyafajtát (névre-, rendszámra szóló, garázs és hordós) elfogadják a csehországi MOL, 
Papoil és Slovnaft hálózatban, a kártyákkal történő vásárlási jogosultság ellenőrzése a 
magyarországival megegyező módon történik. 

IX/1.3. A szolgáltatás külön tranzakciós díj nélkül vehető igénybe. 

IX/1.4. A kártyaelfogadás on-line rendszerű, a PIN kód ellenőrzés a PIN kóddal ellátott kártyák esetén 
működik.  

IX/1.5. A kártyák letiltásával és az esetleges kár viselésével kapcsolatos feltételek a magyarországi 
aktuális rendelkezésekkel megegyezők.  

IX/2. Termékválaszték (tájékoztatásul az összesített termékkód táblázat, X. pont) 

IX/2.1. Üzemanyagok (1. pozíció) tekintetében mindhárom hálózatban azonos termékek esetén az 
elfogadás az üzemanyagra beállított termékkódoknak megfelelően történik.  

IX/2.2. Minden más termék és szolgáltatás (2-6 pozíció) esetén (szolgáltatás, kenőanyag, autóápolási-
felszerelési és shop termékek) a termékkódok elfogadása a magyar termékkód tábla 
termékcsoport beállításainak megfelelően történik. 

IX/3. Fizetési feltételek 

IX/3.1. A MOL, Papoil és Slovnaft csehországi hálózatában az adott töltőállomáson érvényes aktuális 
kiskereskedelmi áron jut üzemanyaghoz a Felhasználó, amennyiben a Kártyaszerződés másképp 
nem rendelkezik,. 

IX/3.2. A MOL, a Papoil és a Slovnaft csehországi hálózatában történt vásárlások ellenértékéről a 
Felhasználó számlát kap a Slovnaft-tól, melynek végösszegét a MOL Nyrt. részére 
Magyarországon, forintban kell megfizetniük a Számlaösszesítőn feltüntetett MOL Nyrt. 
bankszámlaszámra. Az átszámítás a tranzakció napján érvényes MNB hivatalos EUR/HUF deviza 
árfolyamon történik. A számlát a MOL Nyrt. nyomtatja és egy borítékban, egy Számlaösszesítő 
alatt küldi meg az esetlegesen más országokban történt vásárlásokról kiállított számlákkal együtt. 

IX/3.3. A MOL, a Papoil és a Slovnaft csehországi hálózatában bonyolított forgalomra a magyarországi 
Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési 
Megállapodásban rögzített fizetési és számlázási feltételek vonatkoznak a csehországi 
jogszabályok esetlegesen eltérő előírásainak betartásával. 

IX/3.4. Késedelmesen fizetett számlák után a MOL Nyrt. a Kártyaszerződésében, valamint jelen ÁSZF 
hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

IX/3.5. A csehországi tankolásaik során a kártyabirtokosok egy pénztári nyugtát és egy kártyabizonylatot 
(slip) kapnak a MOL, a Papoil vagy a Slovnaft töltőállomásain.  

IX/3.6.  Az ÁFA visszaigénylésre Csehországban lehetőség van. 

 

 



 

   
                                                                                                           5. sz. melléklet 

   

 

TRADE_MOL1.4.1_v4      Oldal:12/13 
         

    

 

X. Termékválaszték: 

MOL 
termékkód 

Megvásárolható cikkek, cikkcsoportok 

Magyar- 
ország 
(MOL 

hálózat) 

Románia 
(MOL 

hálózat) 

Szlovákia 
(Slovnaft 
hálózat) 

Horvát- 
ország 

(INA 
hálózat) 

Horvát- 
ország 
(Tifon 

hálózat) 

Szlovénia 
(MOL 

hálózat) 

Szerbia (MOL 
hálózat) 

Ausztria (MOL 
és ROTH 
hálózat) 

Bosznia- 
Hercegovina 

(Energo-
petrol és 
HoldINA) 

Csehország 
(MOL, Papoil 
és Slovnaft 

hálózat) 

Olaszország 
(API/IP 
hálózat) 

 
   

 
     

 

 

 

 
 

Pozíció     

1. Kód ÜZEMANYAG 

  0 Bármilyen üzemanyag; Diesel esetében ÁFA visszatérítésre nem jogosult 

  

1 
95 benzin 
(ESZ 95) 

Tempo 
Plus 95 

(ólmozatla
n) 

Tempo 
Plus 95 

BMB Super 
95; 

BMB 
Super 95; 

NMB 
Eurosuper 

95 

95 (BMB 95) 
ólmozatlan 

 
BMB 95 OCT 

EN-228; 

Natural Super 
95 

95 benzin 
(Super Senza 
PB); Plus 98 

BMB 
Eurosuper 

95; 

BMB 
Eurosuper 

95; 

Eurosuper 
EN95 

BMB 95; 

Eurosuper 
BS 95; 

Eurosuper 
BS 95; 

  
BMB 95-
EUFOR 

  
Eurosuper 

BS 95 
CLASS 

Eurosuper 
BS 95 

CLASS 
    

  3 Bármilyen benzin 

  4 
Autógáz 
(eco+), 
CNG 

GPL 
(Autogas) 

Autogas 
(eco+ 

Autoplyn) 
LPG LPG - LPG - LPG - 

Autógáz 
(GPL) 

  5 

Bármilyen 
gázolaj 
(Diesel; 

EVO NEO 
Diesel); 

ÁFA 
visszatérít
ésre nem 
jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 
(EURO 
Diesel; 
EVO 

Diesel) 

Bármilyen 
gázolaj 
(Tempo 

Plus 
Diesel; 
EVO  

Diesel) 

Eurodiesel; Eurodiesel; 

Eurodiesel 

Bármilyen 
gázolaj (Diesel 
0.2, Diesel EN 

590); ÁFA 
visszatérítésre 
nem jogosult 

Diesel;EVO 
Neo Diesel 

ÁFA 
visszatérítésre 
nem jogosult 

- 

Bármilyen 
gázolaj 
(Diesel, 

Premium 
Diesel, Bio 

Diesel (E30)); 
ÁFA 

visszatérítésre 
nem jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 

(Diesel; ORO 
Diesel); ÁFA 

visszatérítésre 
nem jogosult 

Eurodiesel 
BS; 

Eurodiesel 
BS; 

Eurodiesel 
BS CLASS 

Eurodiesel 
BS CLASS 

  

7 

Bármilyen 
gázolaj 
(Diesel; 

EVO NEO 
Diesel); 

ÁFA 
visszatérít

ésre 
jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 
(EURO 
Diesel; 
EVO 

Diesel) 

Bármilyen 
gázolaj 
(Tempo 

Plus 
Diesel; 
EVO  

Diesel) 

Diesel DG 
(Dizel); 

Diesel 

Eurodiesel 

Bármilyen 
gázolaj (Diesel 
0.2, Diesel EN 

590); ÁFA 
visszatérítésre 

jogosult 

Diesel; EVO 
Neo Diesel 

ÁFA 
visszatérítésre 

jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 

(Diesel Fuel 
EN, DG 

Euro-Eufor) 

Bármilyen 
gázolaj 
(Diesel, 

Premium 
Diesel, Bio 

Diesel (E30)); 
ÁFA 

visszatérítésre 
jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 

(Diesel; ORO 
Diesel); ÁFA 

visszatérítésre 
jogosult 

  
Euro diesel 

DG 
(Eurodizel) 

Eurodiesel 

  

9 

EVO NEO 
benzin; 
MOL 

Racing 
Fuel 102+ 

EVO 
Benzina 

EVO 
Benzin 

BMB 98 
(Super plus 

98) 

Eurosuper 
BS 98 

- - 98 benzin 

BMB98 EN-
228; 

Natural Super 
Plus 

95 benzin 
(Super Senza 
PB); Plus 98   MB 98 

  

B 

Diesel 
(ÁFA 

visszatérít
ésre nem 
jogosult) 

Tempo 
Diesel 

Tempo 
Plus 

Diesel 

Diesel DG 
(Dizel); 

Diesel 

Eurodiesel 

Bármilyen 
gázolaj (Diesel 
0.2, Diesel EN 

590); ÁFA 
visszatérítésre 
nem jogosult 

Diesel; EVO 
Neo Diesel 

ÁFA 
visszatérítésre 
nem jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 

Diesel; ÁFA 
visszatérítésre 
nem jogosult 

Diesel (Diesel; 
ORO Diesel); 

ÁFA 
visszatérítésre 
nem jogosult 

  
Euro diesel 

DG 
(Eurodizel) 

Eurodiesel 

  

C 

Diesel 
(ÁFA 

visszatérít
ésre 

jogosult) 

Tempo 
Diesel 

Tempo 
Plus 

Diesel 

Diesel DG 
(Dizel); 

Diesel 

Eurodiesel 

Bármilyen 
gázolaj (Diesel 
0.2, Diesel EN 

590); ÁFA 
visszatérítésre 

jogosult 

Diesel; EVO 
Neo Diesel 

ÁFA 
visszatérítésre 

jogosult 

Bármilyen 
gázolaj 

Diesel; ÁFA 
visszatérítésre 

jogosult 

Diesel (Diesel; 
ORO Diesel); 

ÁFA 
visszatérítésre 

jogosult   
Euro diesel 

DG 
(Eurodizel) 

Eurodiesel 

  D 
95 benzin 

és 
Tempo 
Plus 95 

Tempo 
Plus 95; 

BMB 95 
(Super 95); 

Eurosuper 
BS 95 

NMB 
Eurosuper 

95 (BMB 95) 
ólmozatlan és 

EN95 benzin 
BMB 95 OCT 

EN-228; 
95 Benzin 
(Natural 

95 benzin 
(Super Senza 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.energetika-net.com%2Fvijesti%2Fenergetsko-gospodarstvo%2Fkonzorcij-ina-mol-pogodovanjem-stekao-energopetrol-18559&ei=MiDbVK_qKoX3O8rkgKgM&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNEI07hwI68qbMVtECiVnEbHQdk-KA&ust=1423733158221292
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Faquaspecijal.hr%2Fsuradnja-ina-aqua-specijal%2F&ei=uiHbVO-lHYrAPO_mgLAM&bvm=bv.85761416,d.bGQ&psig=AFQjCNGOPp-fldWB9Mv149RPajtuTOM4Fg&ust=1423733551261043
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(ólmozatla
n), 

Autogas 

Autogas BMB Euro 
95 

(Eurosuper 
95); LPG 

95 LPG 
BMB 95; 

Super 95) PB); Plus 98; 
Autógáz 
(GPL) BMB 95-

EUFOR 

  
eco+ 

Autógáz; 
CNG 

LPG LPG 

  N Nem engedélyezett 

2. Kód SZOLGÁLTATÁS 

  

0 Bármilyen szolgáltatás 

Nem 
engedélyezett 

1 Csak mosás programok 

2 Mosáson kívüli egyéb szolgáltatások 

N Nem engedélyezett 

3. Kód KENŐANYAG 

  

0 Bármilyen kenőanyag, ólompótló adalék és AdBlue 

Nem 
engedélyezett 

1 

Bármilyen 
kenőanya
g kivéve 

ólompótló 
adalék és 
AdBlue 

Bármilyen 
kenőanyag 

kivéve 
ólompótló 
adalék és 
AdBlue 

Bármilyen 
kenőanyag 

Bármilyen 
kenőanyag 

- 
Bármilyen 
kenőanyag 

  

Bármilyen 
kenőanyag 

kivéve 
ólompótló 
adalék és 
AdBlue 

Bármilyen 
kenőanyag 

kivéve 
ólompótló 
adalék és 
AdBlue 

Bármilyen 
kenőanyag 

kivéve 
ólompótló 
adalék és 
AdBlue 

2 
Csak 

ólompótló 
adalék 

Ólompótló 
adalék 

Bármilyen 
kenőanyag 

Nem 
engedélyez

ett 
- 

Nem 
engedélyez

ett 
  

Ólompótló 
adalék 

Ólompótló 
adalék 

Ólompótló 
adalék 

3 AdBlue AdBlue 
Bármilyen 
kenőanyag 

Nem 
engedélyez

ett 
- 

Nem 
engedélyez

ett 
  AdBlue AdBlue AdBlue 

N Nem engedélyezett 

4. Kód AUTÓÁPOLÁS 

  

0 Bármilyen autóápolási termék 

Nem 
engedélyezett 

1 Csak ablakmosó, jégoldó, jégkaparó, és ablaklehúzó termékek 

2 Az ’1’ kód alatt felsorolt termékeken kívüli egyéb autóápolási termékek 

N Nem engedélyezett 

5. Kód SHOPTERMÉK 

  

0 Bármilyen shop termék (kivéve: GSM feltöltés), e-útdíj vásárlás (OBU feltöltés és viszonylati jegy fizetés) és OBU készülék vásárlás* 

Nem 
engedélyezett 

1 A PB gázpalackok, autópálya matricák és GSM feltöltés kivételével bármilyen shoptermék 

- 

Autópálya 
matricák 

kivételével 
bármilyen 

shoptermék 

2 Csak PB gázpalackok - 

3 Csak autópálya matricák, e-útdíj vásárlás (OBU feltöltés és viszonylati jegy fizetés) és OBU készülék vásárlás.* 
Csak 

autópálya 
matricák 

N Nem engedélyezett 

6. Kód Üzemanyagkártyára nem engedélyezett 

 
* Autópálya matrica és e-útdíj vásárlással kapcsolatos aktuális és részletes információk a www.mol.hu, valamint a www.hu-go.hu oldalakon 
érhetők el.  

http://www.mol.hu/
http://www.hu-go.hu/

