
VAN EGYSZERŰBB  
MEGOLDÁS A BIZTONSÁGOS 
HASZNÁLATRA!
Tekintse meg tippjeinket, hogyan óvhatja 
üzemanyagkártyáját a visszaélésektől:

molgroupcards.com/fraud



A készpénzmentes 
fizetési lehetőségek 
fejlődése

A készpénzmentes fizetési módok és lehetőségek 
egyre fontosabbá váltak az elmúlt években. Ennek 
eredményeképpen az üzemanyagkártyák és érintés-
mentes útdíjfizetési eszközök használata is folyama-
tosan növekszik Európában. 

Ezek az eszközök kényelmes fizetési lehetőséget 
biztosítanak a fuvarozói vállalatok sofőrjei számára 
az autópályák és útszakaszok útdíjainak, valamint a 
tankolás díjainak rendezésére. Emellett lehetővé teszik 
a flottakezelők számára azt, hogy nagyobb ellenőrzést 
és korlátozást alkalmazzanak a járművezetőkre/
járművekre, a vásárlások típusára, a tranzakciók  
mennyiségére, gyakoriságára és helyére vonatkozóan.

Megnövekedett  
csaláskockázatok

Ezen eszközök fokozott használata azonban a csalók 
érdeklődését is felkeltette és növelte a csalások kocká-
zatát. Az elmúlt években Európa-szerte jelentősen 
megnőtt a csalások száma, mivel egyre több tranzakció 
zajlik online, és az egyes tranzakciók értéke is nő.

A bűnözők egyre kifinomultabb megoldásokhoz 
folyamodnak a kártyákról és a számlázóeszközökről 
származó adatok megszerzésére. Ezt figyelembevéve 
különösen fontos, hogy a vállalatok megfelelő figyel-
met fordítsanak a csalások megelőzésére - mind a 
flottakezelők, mind a járművezetők körében.

A csalások helyei  
és típusai

A CSALÁSOK TÍPUSAI

A teljesség igénye nélkül - a résztvevők szempontjából 
- megkülönböztethetünk külső és belső bűncselek-
ményeket (harmadik felek, bűnözők vagy a kártya-
használók/tulajdonosok érintettsége szerint).

CSALÁS

• Rejtett skimmer vagy lemásolt kártya/kártya- 
adatok (manipulált kártyaolvasók és hordozható 
skimmerek kamion parkolókban, pihenőhelyeken, 
fuvarozók által rendszeresen látogatott  
kávézókban)

• Elveszett és ellopott kártyával kapcsolatos 
visszaélés (a PIN-kóddal vagy easy PIN-nel az  
ellopott kártyával könnyen vissza lehet élni)

KÁRTYA VISSZAÉLÉSSZERŰ HASZNÁLATA

• Helyi összejátszás: a vételezettnél több üzem- 
anyag számlázása, vagy a tényleges tranzakció 
nélküli fizetés a gépjárművezető és a töltőállomás 
személyzet közötti összejátszást feltételez

• Járművezetői összejátszás: a gépjárművezető adja 
el a kártyaadatokat csalóknak

• Visszaélésszerű használat: az alkalmazottak a vál-
lalati forrásokat magáncélú vásárlásra használják 
(saját autójukat, barátok vagy családtagok autóját 
tankolják vállalati üzemanyagkártyával).

• Engedélyezett kategórián kívüli felhasználás: 
amikor a munkavállaló vállalati pénzeszközzel fizet 
nem engedélyezett termékekért (pl. üzem- 
anyagkártyával fizet élelmiszerért és italért, és  
ezt üzemanyag-vásárlásként regisztrálja).

Megelőzés  
és védelem

Kártyakibocsátó vállalatként mindent megteszünk 
az üzemanyagkártyák védelme érdekében, együtt-
működünk nemzetközi szövetségekkel, a rendőrséggel 
és partnereinkkel a legmagasabb szintű biztonság 
elérése érdekében. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, 
hogy a kártyatulajdonosok/felhasználók is felelősség-
gel tartoznak a kártyák biztonságos használatáért.

Szeretnénk segíteni partnereinket az üzemanyagkár-
tyák biztonságos használatában, ezért összefoglaltuk a 
legfontosabb információkat, feladatokat és lépéseket, 
amelyeket érdemes szem előtt tartani és alkalmazni 
annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük 
a MOL üzemanyagkártyákkal való csalások és 
visszaélések kockázatát.

A KÁRTYACSALÁSOK 
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
Az üzemanyagkártya megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az utazást, de felelősséggel is jár. Napjainkban egyre 
több lopással és visszaéléssel találkozunk, és a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak hozzáférni 
érzékeny adatainkhoz. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány biztonságosabb üzema- 
nyagkártya használattal kapcsolatos javaslatot.



Az üzemanyagkártyával 
ugyanolyan óvatosan 
kell bánni, mint  
egy bankkártyával

• Úgy védje a kártyáit, mintha készpénz lenne!

• Fizetéskor ne veszítse szem elől!

• Fizetés után a nyugtát vegye el és őrizze meg!

• Soha ne használjon gyanús  
kártyaolvasókat, amikről  azt 
feltételezi, hogy átalakítottak 
(például hiányzó vagy kiegészített  
alkatrészekkel, ragasztószalaggal 
vagy egyéb utólagos ragasztómar-
adványokkalrendelkező kártyaolvasók)!

 
Óvja PIN kódját! 

• Üzemanyagkártyáját és PIN kódját is tartsa  
biztonságos helyeken, egymástól elkülönítve!

• Soha ne írja le a PIN kódot a kártyájára, ne tárolja 
őket ugyanazon a helyen!

• Soha ne ossza meg PIN kódját harmadik féllel!

• Biztonsági okokból időről időre, illetve felhasználó 
változása  
esetén változtassa meg PIN-kódját az Online  
Kártya Központban!

• Kérjük, folyamatosan frissítse 
az Online Kártya Központban a 
Felhasználók adatait és tiltsa le 
a hozzáférést azoknál, akik már 
nem illetékes kártyahasználók!

Vigyázzon rá! 

• Óvja fizikailag a kártyát illetéktelen személyektől!

• Azonnal jelentse kártyája elvesztését és amint 
lehetséges tiltsa le!

• Ha illetéktelen vásárlást tapasztal 
kártyájánál, azonnal jelentse! 

• Soha ne adja kölcsön kártyáját 
senkinek!

• Az új kártya érkezésekor  
a régit vágja ketté!

• Fizetéskor ne veszítse  
kártyáját szem elől!
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TIPPEK ÉS ÖTLETEK – 
járművezetőknek

További információkért 
keresse fel weboldalunkat:


