HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
„PLUGEE KUTATÁSHOZ KÖTŐDŐ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ”

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI
A „PLUGEE KUTATÁSHOZ KÖTŐDŐ NYEREMÉNYJÁTÉK” (továbbiakban: „Nyereményjáték”)
szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117
Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) (továbbiakban: „Szervező”).
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban:
"Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az
adatfeldolgozást a Kantar Hungary Kft.: (székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10, cégjegyzékszám: 0109-678230, adószám: 11818454-2-42.) a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Rewart Kft. (székhelye: 1112
Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet), a Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca
23.), a Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.) a MySoftwares Kft.
(székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), végzik, mint a Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői
(„Adatfeldolgozók”).
A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
•
a Kérdőív létrehozása, a hozzá tartozó adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása
•
Játékosokkal való kapcsolattartás
•
Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
•
Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
A sorsolást a Rewart Kft. végzi.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK
A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18.
életévét betöltött, a következő pontban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy
(a továbbiakban: "Játékos"), aki a Nyereményjáték időtartama kitölti a Plugee szolgáltatásra vonatkozó
kérdőívet és elfogadja a Nyereményjáték Játék- és Részvételi Szabályzatát továbbá Adatvédelmi
Tájékoztatóját.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, az Adatfeldolgozó, azok
leányvállalatai, továbbá azok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő
gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy
velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói. Leányvállalatnak minősül mindazon társaság, amely
legfőbb döntéshozó szervében a Szervező, vagy a Lebonyolító közvetlenül vagy közvetve a szavazatok
több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb
kontroll jogot gyakorol. A Nyereményjátékból kizárt leányvállalatok listáját az 1. számú melléklet
tartalmazza.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték 2021. április 23. 00 óra 00 perctől – 2021. május 7. 23 óra 59 percig tart, a
Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kérdőív-kitöltésekkel, illetve adatmegadással lehet
részt venni.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, az elektronikus levélben megküldött kutatási linkre
történő kattintással a kérdőív kitöltése, a sorsoláshoz a személyes adatok megadása, továbbá a
Nyereményjáték Játék- és Részvételi Szabályzatát továbbá Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadása.
A kérdőív kitöltése során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen
részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és
hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatvédelmi Tájékoztatóban
írtak szerinti kezeléséhez.
Minden Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag egy alkalommal jogosult a kérdőívet
kitölteni.

4.1. REGISZTRÁCIÓ

A Kérdőív kitöltése során a következő adatok megadása kötelező:
-

Teljes név (vezetéknév, keresztnév)

-

E-mail cím

A következő adatok megadása opcionális:
-

Telefonszám (amelyiken biztosan elérhető és értesíthető nyeremény esetén)

A Játékos a regisztráció során a nyilatkozattétel céljára szolgáló mező bejelölésével elismeri, hogy
elmúlt 18 éves, továbbá teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és az ahhoz tartozó Adatvédelmi
Tájékoztatót, és azokat önkéntesen és feltétel nélkül elfogadja és hozzájárul fenti személyes adatai
kezeléséhez.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az Adatvédelmi
Tájékoztatót nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni.
A Játékosok a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges
változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem
kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kéretlen levelek mappába érkező értesítő) Szervezőket
semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékosoknak saját maguk által használt e-mail címmel szükséges részt venniük a
Nyereményjátékban. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából
fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja,
amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden
következményét a Játékos viseli kizárólagosan.
Az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat szerinti Nyereményjátékban a kérdőívet kitölti, adatait
megadja, illetve elfogadja a jelen Játékszabályzatot, úgy tekintendő, hogy részt vesz a
Nyereményjátékban és a részvétel tényével - minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára
nézve kötelezőnek elfogadta a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
Játékos a kérdőív kitöltését követően bármikor kérheti, hogy adatait a Szervező törölje, amely
kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul eleget tesz. Játékos a
törlést info@molplugee.hu e-mail címen kezdeményezheti. Szervező a jelen pontban foglalt
feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul
tájékoztatja a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését
követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik
kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a
Nyereményjátékra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban találják, amelynek megismerését és az
abban foglalt rendelkezések elfogadását a kérdőív kitöltése során a megfelelő mező kipipálásával a
Játékos kifejezetten megerősíti.
A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek
például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek,
akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és ezzel megfosztják a
nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit
a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal
vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékából
azt, aki bármely a Szervező által szervezett nyereményjátékban csalást/hamisítást követ el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárja
azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának
feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a
Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A kizárás Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a
Játékos köteles tudomásul venni.

4.2.

NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A Szervező megbízásából a Rewart Kft. a Játék lezárását követően összesen 10 (tíz) db nyereményt
sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló
program segítségével, 2021. május 12-én délután 14:00 órakor a Rewart Kft. székhelyén. A sorsolás
nem nyilvános.
A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének
megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a https://molplugee.hu honlapon (a
Játékszabályzat módosításával) teszi közzé.
A nyeremény sorsolásban minden kérdőívet kitöltő Játékos kizárólag egy alkalommal vehet részt.
A Szervező a sorsoláson nem sorsol Tartaléknyertest.
Sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos a kérdőív kitöltése során megadott adataival
(e-mail címével) vesz részt.
A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a
nyerteseket.
A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített kérdőívkitöltés és a
sorsolás időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő
kérdőívkitöltők között történik.
A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg
a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárja
azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának

feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon
kíván előnyhöz jutni.
Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat
értelmében nem elérhető. Nem elérhetőnek minősül pl., de nem kizárólag az a Játékos, aki a kutatási
kérdőív során hibás e-mail címet adott meg, így nyereménye nem kiértesíthető. E-mail címek
módosítására nincs lehetőség, amennyiben hibás e-mailcímet adott meg, a Nyereményjátékban
kizárólag a kutatási kérdőív újbóli kitöltésével és helyes adatainak rögzítésével van lehetőség –
kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt.
Amennyiben nem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel,
a Nyeremény a Szervezőnél marad.
A Nyereményjáték teljes időtartama alatt minden Játékos kizárólag egy darab nyereményre lehet
jogosult.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.

NYEREMÉNYEK

A Nyereményjáték végén 10 db (azaz tíz darab) 5000 Ft értékű MOL Plugee utalvány kerül
kisorsolásra.
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal
kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

5.2.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A Nyereménysorsolást követően 10 napon belül a nyertes Játékosok Lebonyolító által elektronikusan
tájékoztatásra kerülnek.

5.3.

NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes tájékoztatóban minden nyertes kap egy egyedi kódot, amit az applikációban tud aktiválni,
mellyel a nyeremény értéke automatikusan jóváíródik a MOL Plugee számláján.
A Játékosok a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges
változásaiból, vagy Játékos hibás e-mail cím megadásából eredő, továbbá a Szervező érdekkörén kívül
eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, hibás
e-mail cím megadása, a nyertes tájékoztató kéretlen levelek mappába érkezése miatt) a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.
Szervező és Lebonyolító rögzítik, hogy 2021. június 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

6. JOGFENNTARTÁS
A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior
(így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény)
bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen
gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőt a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat 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 Játékos a Nyereményjátékban való
részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.
Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a
Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy 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 visszaélést elkövető Játékost kizárja a Nyereményjátékból.

7. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL
A Játékszabályzat elektronikus formában megtalálható a https://molplugee.hu/hu/legal weboldalon.
A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték ügyfélszolgálatát a
Nyereményjáték teljes időtartama alatt, az info@molplugee.hu e-mail címen vagy a nem emelt díja
+36-1-881-8111 telefonszámon.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai
a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy
nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen Játékszabályzat
megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.
A Szervező nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.
A kérdőív, továbbá az esetleges kommunikációs, hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási
hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban
résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Szervező a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a vonatkozó Adatvédelmi
Tájékoztató szerint, a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatja a
www.molplugee.hu Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév,
valamint a keresztnév) jelenik meg.
Amennyiben ehhez a Játékos külön, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul, a Szervező a
nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a
nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített
média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy
a Szervező, mint Adatkezelő a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk
készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan
betartása mellett, az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken
valósulhatnak meg: az Adatkezelő honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus
reklámanyagaiban, belső intranetén.
A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre,
illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a Kérdőívet működtető szervert ért
külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kérdőívet hosztoló szervert vagy
a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményükre vonatkozóan, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a kérdőívet tartalmazó felület rajtuk kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba
okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy
kizárja a Játékost és a Nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők
megfelelő tájékoztatása mellett.
1. sz. melléklet: Kizárt MOL leányvállalatok listája
Budapest, 2020. április 23.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
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SZÁMÚ MELLÉKLET – A JÁTÉKBÓL KIZÁRT MOL LEÁNYVÁLLALATOK LISTÁJA

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi leányvállatok, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Leodium Investment Kft.
CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
IN-ER Erőmű Kft.
MOL Vagyonkezelő Kft.
MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.
MOL Racing Kft.
Karpinvest Olaj-és Gázipari Kft.
Multipont Program Zrt.
GEOINFORM Kft. (Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.)
TVK Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.
MOL Investment Kft.
CEGE Geotermikus Koncessziós Kft.
Geofizikai Szolgáltató Kft. - under liquidation
FGSZ Földgázszállító Zrt.
OTP Bank Nyrt.
MOL Aréna Kft.
MOL CVC Investment Kft.
PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.
Terméktároló Zrt.
ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft.
MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zrt.
MOL Commodity Trading Kft.

MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
MOLTRANS Tankautós Fuvarozó Kft.
EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL GBS Magyarország Kft.
ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zrt.
ROTARY Fúrási Zrt.
OVERDOSE Vagyonkezelő Kft.
MOL Petrolkémia Zrt.
TVK-Erőmű Kft.
KMSZ Kelet-Magyarországi Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Retail Holding Kft.
MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.
Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Tápió Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Dunai Vízmű Zrt.
MOL Solar Investment Kft.
MOL Solar Operator Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL IT Holding Kft.
MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
OT INDUSTRIES Eszközhasznosító Kft.
OT INDUSTRIES Tervező Zrt.
OT INDUSTRIES Fővállalkozó Zrt.
OT INDUSTRIES Vagyonkezelő Zrt.
OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező Zrt.
OT INDUSTRIES-DKG Gépgyártó Zrt.
MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Fleet Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Ingatlan Holding Kft.

MOL Ingatlankezelő Kft.
MOL Mezőtúr Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft.
MOL Kunststoff Kft.
MOL Limitless Mobility Kft.
MOL Limitless Mobility Holding Kft.
FGSZ Kereskedési Platform Kft.
ISO-SZER Kft.
MOL C.F. Kft.
MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Somogyvámos Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Somogybükkösd Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Neptunus Investment Kft.
Fonte Viva Kft.
ITK Holding Zrt.
MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Dráva Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MA-Coding Kft.
New Milford Development Kft.
White Solar Energy Kft.
MOL Nyírség-Észak Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Nyírség-Dél Szénhidrogén Koncessziós Kft.

