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KÁRTYA KÖZPONT HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYOZÁSA 
 

MOL Nyrt. az üzemanyagkártyához kapcsolódóan interneten keresztül igénybe vehető online, elektronikus 
kártyaügyintézési szolgáltatást nyújt MOL Group Gold Europe és Hungary Üzemanyagkártyával rendelkező, 
szerződött partnerei (a továbbiakban: Vevő) részére a Kártya Központon (továbbiakban KK) keresztül.  
 

1. Regisztráció 
 

A regisztráció a Vevő KK használatára vonatkozó jogosultság igénylése, mely során a Vevő egyedi, ún. Dedikált 
felhasználói azonosítót és jelszót kap. A regisztráció a www.mol.hu oldalon, a „Kártya Központ” Regisztráció 
menüpontja alatt, a Kártyaszerződésben megadott adatok alapján, illetve a jelen szabályozás részét képező „KK 
Regisztráció létrehozása és lemondása” adatlap kitöltésével történik.  
A kitöltött és kinyomtatott adatlapot cégszerűen aláírva és a Vevő cégbélyegzőjének lenyomatával ellátva a MOL 
Kártyamenedzsment kkigenyles@mol.hu e-mail címre kell továbbítani. A szerződéskötéssel egyidőben történt 
regisztráció esetén nincs további teendő. Az adatok rögzítését követően a Vevő a megadott e-mail címre 
elektronikus válaszlevelet kap, mely tartalmazza a Dedikált felhasználói azonosítót és a jelszót. 
 

A KK felületén a Dedikált felhasználó „Felhasználók” menüpont alatt, a Vevő többi munkatársa számára tetszőleges 
számú KK jogosultságot –Kártyás- és Pénzügyi ügyintéző - regisztrálhat. 
 

2. Felelősségviselés 
 

A KK regisztrációt követően, az első belépés alkalmával egy felugró ablak tartalmazza a KK használatának 
Felhasználói feltételeit. Az ablak tartalmának elolvasása, valamint elfogadása teszi lehetővé a rendszerbe történő 
belépést. 
 

3. A rendszer használata 
 

A rendszer használatát segítő leírások az alkalmazás Súgó menüjén keresztül érhetők el. A leggyakrabban 
felmerülő kérdések megoldási lehetőségeit tartalmazó ún. Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK), valamint az 
alkalmazás használatához tartozó Általános szerződéses feltételek elérhetők a Hasznos Informcciók menüpontban. 
 

Amennyiben a KK-val kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a MOL Nyrt. Ügyfélszolgálatát a +36-1-211-
1000-es, helyi tarifával hívható telefonszámon, ahol operátoraink készséggel állnak a rendelkezésére. 
 

4. 4. Felhasználói feltételek 
 

4.1.A Vevő felelőssége 
A Vevő kötelessége és felelőssége a Vevő oldali adatvédelem biztosítása, a Felhasználónevek és Felhasználói 
jelszavak karbantartása és illetéktelen felhasználás elleni védelme, az adathozzáférés felügyelete, és minden 
egyéb, az adat- és üzleti titokvédelemmel kapcsolatos feladat ellátása. Az illetéktelen felhasználásból eredő károkért 
a MOL nem vállal felelősséget. A Vevő felelős minden, a saját számítástechnikai és/vagy kommunikációs 
rendszerében bekövetkezett hibából, üzemzavarból, adat- és titokvédelmi hiányosságból, vírusfertőzésből, 
betörésből, adatvesztésből vagy szoftver nem rendeltetésszerű használatából adódó kárért. 
 
4.2. A KK szoftver felhasználási joga 
A MOL Kártya Központ használatával kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 
rendelkezései az irányadók. 
A Vevő a szoftvert nem másolhatja le, és azt, valamint bármilyen adathordozón rögzített dokumentációt harmadik 
személynek nem adhatja át, és nem teheti hozzáférhetővé, illetve bármely módon történő értékesítését köteles 
megakadályozni. A Vevő a rendelkezésére bocsátott szoftver adatait üzleti titokként köteles kezelni. A szoftvert tilos 
visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni.  
 

http://www.mol.hu/
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KK REGISZTRÁCIÓ LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁSA ÉS LEMONDÁSA 
DEDIKÁLT FELHASZNÁLÓ JOGOSULTSÁG* 

 

Kártya Központ szolgáltatásunk kizárólag szerződött MOL Group Gold Europe/Hungary üzemanyagkártyás 
ügyfeleink részére érhető el. Az Ön személyes hozzáférésének létrehozásához, kérjük, töltse ki adatlapunkat, majd 
a cégszerű aláírásával és pecsétjével (amennyiben rendelkezik vele) hitelesítve kkigenyles@mol.hu e-mail 
címre küldje el- 
ÜGYFÉL ADATAI: 

Vevőkód:           

 

Cégnév: 

CÍM: 

Irányítószám: 

Helység neve: 

Utca: 

Házszám:

  DEDIKÁLT FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG LÉTREHOZÁSA 
 

Felhasználó neve:                          
 

Telefonszám: +36 -   -        
 

Faxszám: +36 -   -        
 

Email:                           

 

  DEDIKÁLT FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG MÓDOSÍTÁSA 
 

Felhasználónév (dedikált felhasználó):         
 

Telefonszám: +36 -   -        
 

Faxszám: +36 -   -        
 

Email:                           

 

  DEDIKÁLT FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG LEMONDÁSA 
 

Felhasználónév (dedikált felhasználó):         
 

Email:                           

* Dedikált felhasználó jogosultságai 

 Ügyfél adatok kezelése 
 Felhasználók kezelése, további felhasználók létrehozása 
 Értesítéstípusok beállítása 
 Kártyákkal kapcsolatos ügyinézés, mint aktiválás, tiltás, kártyarendelés 
 Számlák és számlamellékletek lekérése 
 Árazási információk elérése 
 Különböző riportok futtatása 

A dedikált felhasználó a Kártya Központban a következő jogosultságokat hozhatja létre kollégái számára: Kártyaügyintéző, Pénzügyi 
munkatárs. A felhasználási beállításokról bővebb információt olvashat a MOL honlapján a következő címen: https://mol.hu/hu/vallalati-
ugyfelek/kartya-kozpont/ismerteto,  
A regisztráció aláírásával az Ügyfél hozzájárul, hogy KK-n való regisztráció céljából a MOL ezen a nyomtatványon megadott személyes 
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje és feldolgozza. 

                Dátum: ..………………………….               ..……………………………………….. 
                                          Cégszerű aláírás  


