
 

Az elektronikus útdíj fizetés regisztrációs folyamata Szlovákiában 

Az előzetes és az utólagos útdíj fizetési megoldások esetén regisztrálni kell az elektronikus útdíj fizető rendszerbe.  
(Az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak a Letölthető dokumentumok alatt, valamint az www.emyto.sk oldalon.) 

Amennyiben korábban már regisztrált az elektronikus útdíj fizető rendszerbe és ezen szolgáltatást a későbbiekben MOL 
üzemanyagkártyájával kívánja kifizetni, akkor: 
- az előzetes útdíj fizetés esetén újra regisztrálásra nincs szüksége.  
- az utólagos fizetési megoldásnál azonban újra regisztrálnia kell, az alább ismertetett módon.  

A regisztrációs kérelmet előzetes útdíj fizetési mód esetén az üzemeltető nevében a jármű vezetője is benyújthatja. 

Előzetes útdíj fizetési megoldás esetén a kérvényt a kapcsolattartó pontokon és a töltőállomásokon is be lehet nyújtani.  

Az utólagos útdíj fizetési megoldás esetén a kérvényt csak a kapcsolattartó pontokon lehet benyújtani.  

Felhívjuk figyelmét, hogy MOL üzemanyagkártyáját minden értékesítőhelyen használhatja, ellenben a fedélzeti egységért fizetendő 
50 € értékű letéti díjat csak bankkártyával vagy készpénzzel tudja kiegyenlíteni. 

A kérvény benyújtása mindkét esetben történhet személyesen, illetve a rendszerüzemeltető üzleti képviselőinek közvetítésével, a 
www.emyto.sk internetes portál segítségével, amelyen megtalálhatók a szükséges nyomtatványok is, továbbá postai úton, fax 
segítségével, vagy elektronikus postán keresztül. 

A rendszerüzemeltető regisztrálás céljából a következő adatokat kérheti: 

 a vállalkozás üzleti neve, a vállalkozás címe, amennyiben a gépjármű üzemeltetője természetes személy – vállalkozó, 

 családnév és utónév, születési dátum, állandó lakhely, állampolgárság, személyigazolvány vagy útlevélszám, amennyiben a 
gépjármű üzemeltetője természetes személy, 

 név, cégnév, cím, amennyiben a gépjármű vezetője jogi személy, 

 családnév és utónév, születési dátum, állampolgárság és a gépjármű vezetője lakhelyének címe vagy a meghatalmazott képviselő 
adatai, 

 a gépjármű vezetőjének személyigazolvány vagy útlevélszáma vagy a meghatalmazott képviselő adatai, továbbá a gépjármű 
vezető jogosítványának a száma, 

 a gépjármű üzemeltetőjének cégnyilvántartási száma amennyiben kiadásra került, vagy ennek megfelelő, más országban 
elfogadott adat, 

 a gépjármű üzemeltetőjének adóazonosító száma, amennyiben ezzel rendelkezik, 

 adatok a gépjármű üzemeltetőjének cégnyilvántartásba vételi adatai vagy más hasonló jellegű adatok, amennyiben létezik ilyen 
bejegyzés 

 a gépjármű forgalmi rendszáma és az ország, amelyben a gépjármű nyilvántartásba van véve, 

 a jármű kategóriája, 

 a jármű össztömege, tengelyek száma és a jármű emissziós osztálya, 

 adatok arról, hogy a jármű rendelkezik-e olyan berendezéssel vagy vannak rajta olyan átalakítások, amelyek gátolhatnák a 
fedélzeti egység helyes működését / pl. fóliázott szélvédő/, 

 a kijelölt útszakaszokon tervezett, egyszeri használat során feltételezhetően megtett össztávolság, vagy a megtett teljes távolság 
feltételezett hossza meghatározott időn belül a kijelölt útszakaszok ismételt használata mellett, 

 a gépjármű üzemeltetőjének banki kapcsolata. 

Az elektronikus útdíj fizetésről a www.emyto.sk weboldalon tájékozódhat angol, német, orosz, lengyel és magyar nyelven is. 

Különbségek az előzetes és utólagos útdíj fizetések között: 

 Előzetes Utólagos Megjegyzés 

Meglévő regisztráció utáni 
teendők 

Nem szükséges az újra regisztrálás Újbóli regisztráció szükséges  

Regisztrációra jogosult személy Gépjárművezető vagy jogi képviselő 
Csak jogi képviselő vagy teljes 

döntési joggal felruházott képviselő 
  

Regisztrációhoz szükséges 
dokumentumok 

Jogosítvány, cégkivonat, forgalmi 
engedély 

Jogosítvány, cégkivonat, forgalmi 
engedély 

 

Fizetési mód 

Útdíj keret feltöltése előtt szükséges az 
összeg kifizetése, azonban az 

üzemanyagkártya által biztosított 
halasztott fizetési lehetőség miatt ez az 

összeg a számlázási időszak végén kerül 
levonásra a vevő egyenlegéből 

Fizetés a számlázási időszak 
végén (1 hónap) 

 

Garancia Nem 
Igen (bank garancia vagy flotta 

kártya vagy készpénz) 
 

Regisztráció helye 
Kapcsolattartó pontokon és az értékesítési 

helyeken 
Kizárólag a kapcsolattartó 

pontokon 

Értékesítési hely = töltőállomás, 
kapcsolattartó pont = kiterjesztett 

szolgáltatással rendelkező hely (nem 
töltőállomás)

 

http://www.emyto.sk/

