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Jelmagyarázat: 

 

Az útmutatóban előforduló narancssárga nyilak az egyes műveletek végrehajtásához 
szükséges kötelező pontokon vezetnek végig. 

 

Az útmutatóban a zöld nyilak világító kezelőszerveket jelölnek, vagy az egyes műveletek 
alternatív menetében navigálnak. 
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1 AZ INTERNETES PORTÁL ÜGYFÉLKAPUJÁNAK SZOLGÁLTATÁSAI 

A www.emyto.sk internetes portál ügyfélkapuját használja az útdíjegyenleg kényelmes feltöltésére, 

maradványösszegek, számlák és fizetések ellenőrzésére, szolgáltatások aktiválására, vagy 

a  reklamációik, kérelmek és más beadványok ügyviteli állapotába való betekintésre. A szolgáltatások 

a  jármű elektronikus útdíjrenszerbe való regisztrációját követően válnak hozzáférhetővé.  A regisztráció 

menetét a regisztrációs adatok kitöltésével gyorsíthatja. 

Járművének az Elektronikus útdíj-beszedési rendszerbe történt regisztrációja alapján automatikusan 

megkapja az internetes portál ügyfélszolgálati zónájához való hozzáférés lehetőségét, miközben az 

ügyfélszolgálati zónához való ily módon megszerzett hozzáférést kizárólag az Ön és az Útdíjkezelő Társaság 

között megkötött, a Kijelölt közútszakaszok használatáról szóló szerződés érvényességének és hatályának 

ideje alatt használhatja. 

 

Az ügyfélkapu leggyakrabban igénybe vett szolgáltatásai a következő gyors-ikonok révén férhetők 

hozzá: 

 

Az ügyfélkapu kínálatában lévő összes szolgáltatás a főmenüben férhető hozzá: 

 

 
Az applikáció kezelésének lényeges közös elveit ezen útmutató 3. fejezete magyarázza. 

  

www.emyto.sk 1 
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http://www.emyto.sk/
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2 INTERNET BŐNGÉSZŐ BEÁLLÍTÁSA 

 

Az ügyfélkapu a Mozilla Firefox (3.6 verziószám vagy ennél magasabb) vagy az Internet 
Explorer (8 verziószám vagy ennél magasabb) webböngészőre van optimalizálva. A régebbi  
vagy ettől eltérő böngészők használata esetén az alkalmazás hibásan működhet.  Az 
ügyfélkapu szolgáltatások sikeres használatához a böngészőn javascript és cookies aktiválása 
szükséges. Az ajánlott képernyő-felbontás minimum 1024 x 768 pixel vagy ennél nagyobb. 

 

Internet Explorer használata esetén a  böngészőn engedélyezni kell CSV formátumba történő export 
céljából Figyelmeztető üzenet automatikus megjelenítését fájl átvételekor. Fájl átvételekor figyelmeztető 
üzenetek automatikus megjelenítésének engedélyezése során a következőképpen járjon  el: 
 

   

1 

5 

6 

7 

3 

4 

8 

2 



Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
 
 

 

- 5 - 
 

3 JÁRMŰ ELSŐ REGISZTRÁCIÓJA 

Töltse ki az elektronikus útdíjrendszerbe való regisztrációhoz szükséges adatokat. Ezt követően 
hozzáférést kap az ügyfélkapuhoz, melynek szolgáltatásait igénybe véve időt takaríthat meg. 

 

 
  

www.emyto.sk 1 

2 

A „*“ csillaggal jelölt adatok 
kötelezően kitöltendők. 
 

A szürke háttérrel jelölt 
mezők nem módosíthatók. 

 

A kurzort a megfelelő mezőbe állítva fölugró súgóablak jelenik 
meg, amely az adatok kitöltéséhez ad útmutatást. 

 

A formanyomtatvány fejléce útmutatásokat tartalmaz az adatok 
bevitelét illetően és egyúttal a formanyomtatványt néhány 
logikai részre osztja. Az áttekinthetőség érdekében a  fejlécre 
kattintva a nyomtatvány egyes részei elrejthetők vagy újra 
megjeleníthetők. 

 A formanyomtatvány kitöltésében 
rejtett súgók is segítenek, amelyek az 
ikonra kattintva jelennek meg. 

 

A képernyő alsó részén a regisztráció ügyfélszolgálati ponton való 
befejezéséhez talál szükséges és fontos információkat. 

 

Az adatok megerősítését követően tájékoztató ablak jelenik meg, 
amely a regisztráció befejezéséhez ad utasításokat. Az applikáció 
egyúttal utasításokat küld a megadott e-mail címre 
a  www.emyto.sk portál ügyfélkapuba való bejelentkezési jelszó 
beállításához. 
 

Egyazon utólagos útdíjfizetési módban vezetett útdíjszámlára 
több jármű is regisztrálható, míg előzetes útdíjfizetési módban 
vezetettre csupán egy jármű regisztrálható. 

  

Szükség szerint adjon hozzá további útdíjszámlát. 

  

3 

A járműüzemeltető adatait kitöltve a megadott adatokat 
"Hitelesítsd és folytasd a regisztrációt" gombbal erősítse meg. 
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4 AZ ÜGYFÉLKAPUS BEJELENTKEZÉSI JELSZÓ ELSŐ BEÁLLÍTÁSA 

Az első sikeres járműregisztrációt követően e-mail üzenetet kézbesítenek „Tájékoztatás felhasználói 
ügyfélkapus hozzáférés beállításáról" tartalommal. 

 
 

 

Ha az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat mostanáig nem kapta meg, bármely 
ügyfélszolgálati ponton vagy a +421 2 35 111 111 ügyfélszolgálati vonalon megszerezheti. 
A  bejelentkezési adatok ezt követően a megadott e-mail címre lesznek elküldve. 

  

HOW TO SET YOUR PASSWORD 

Click the link and then follow the instructions on the screen. Your user 
name corresponds to the vehicle operator number. 

https://.../selfcare/verify/password/2096b1e88d9f496f9d091366d0d7942f 
 

1 
Nyissa ki a „Tájékoztatás felhasználói ügyfélkapus hozzáférés 
beállításáról" e-mail üzenetet. 

 

2 

Az értesítésben lévő aktív hivatkozásra 
kattintva nyissa ki az ügyfélkapus 
bejelentkezési jelszó beállítására 
szolgáló formanyomtatványt. 

 

3 

Felhasználói névként 
adja meg az 
értesítésben szereplő 
járműüzemeltetőhöz 
rendelt számot. 

 

Adja meg az új jelszót. A jelszó kiválasztásánál vegye figyelembe 
a súgó utasításait, amely a kurzor „Új jelszó“ mezőre állításakor 
jelenik meg. 
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5 BEJELENTKEZÉS AZ ÜGYFÉLKAPUBA 

 

 
 

 

Járművének az Elektronikus útdíj-beszedési rendszerbe történt regisztrációja alapján 
automatikusan megkapja az internetes portál ügyfélszolgálati zónájához való hozzáférés 
lehetőségét, miközben az ügyfélszolgálati zónához való ily módon megszerzett hozzáférést 
kizárólag az Ön és az Útdíjkezelő Társaság között megkötött, a Kijelölt közútszakaszok 
használatáról szóló szerződés érvényességének és hatályának ideje alatt használhatja. 

  

www.emyto.sk 1 

2 

3 

4 

Adja meg a bejelentkezési jelszót. A bejelentkezési jelszó beállításának menetét 
ezen útmutató 4. fejezete írja le. 

Ha a jelszót elfelejtette, kattintson az „Elfelejtette a jelszót?“ aktív hivatkozásra. A kötelező adatok kitöltését és  megerősítését 
követően e-mail üzenetben kap utasításokat a jelszó felújítására. 

Ha főfelhasználó, bejelentkezési névként adja meg 
a  járműüzemeltetőhöz rendelt számot. Ha másodlagos 
felhasználó, adja meg a beállított bejelentkezési nevet. 
(Másodlagos felhasználó az, akinek az útdíjszámláját 
főfelhasználó hozhatja létre. A főfelhasználóval azonos 
hozzáférési jogai vannak, kivéve azt a jogot, hogy másodlagos 
felhasználóknak útdíjszámlát hozzon létre). 
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6 HAZA (KEZDŐOLDAL) 

Az applikációba való bejelentkezés után kezdőoldal jelenik meg.  Itt lényeges információkat 
és  figyelmeztetéseket talál. Egyúttal a gyors-ikonok vagy a főmenü tételei révén az oldal az ügyfélkapu 
minden szolgáltatásához hozzáférést tesz lehetővé. 

 
  

Az „Üzenetek jegyzéke“ részben a rendszerüzemeltető által 
Önnek elküldött üzenetek jegyzéke jelenik meg. 

Az indikátorok az útdíj maradványösszeg állapotát, számlák, 
fedélzeti egységek, útdíjszámlák és a járműüzemeltető által tett 
bejegyzések egyszerű és gyors ellenőrzését teszik lehetővé. 
Felhívják a figyelmét az útdíj elégtelen maradványösszegére, az 
útdíj fizetésének elégtelen biztosítékára, a nem teljesített 
kötelezettségekre (mint a rendezetlen számlák, nem aláírt 
szerződések vagy szerződés-záradékok és hasonlók). A kurzort az 
ikonra állítva az ábrázolt állapotot magyarázó fölugró súgóablak 
jelenik meg. 

A gyors-ikonok az ügyfélkapun leggyakrabban használt 
műveletek és szolgáltatások gyors indítását teszik 
lehetővé. 

1 
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7 ÚTDÍJEGYENLEG FELTÖLTÉSE 

Előzetes útdíjfizetési módban elfogadott fizetési kártya vagy internet segítségével töltse fel 
útdíjegyenlegét. Az elfogadott fizetési kártyák jegyzéke a www.emyto.sk oldalon található. 

 

 

A fizetés megvalósulását követően a rendszer számlát és a fizetésről nyugtát generál, amely 
elmenthető és kinyomtatható. 

  

Válassza ki az útdíjszámlát, melyen egyenleg-feltöltést szeretne 
végrehajtani, majd nyomja meg a „válaszd“ gombot. 

A fizetési mód megerősítését követően az iTerminal oldalra lesz átirányítva. A megvalósult fizetést követően az útdjjegyenleg 
feltöltéséről visszaigazolást kap. 

1 

2 

Ha járművei több útdíjszámlán is szerepelnek, az útdíjszámlát 
gyorsabban keresheti ki, ha megadja az adott jármű forgalmi 
rendszámát. 

Adja meg a feltölteni kívánt útdíj összegét, majd válassza ki és 
erősítse meg a fizetés módját - internetes bankolással vagy 
interneten keresztül fizetési kártyával óhajtja e. 

4 

5 

3 

http://www.emyto.sk/
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8 MARADVÁNYÖSSZEGEK ELLENŐRZÉSE 

Nyerjen részletes betekintést az útdíjszámláin lévő maradványösszegekbe. 
 

 
  

Válassza ki a megtekinteni kívánt útdíjszámlát vagy adja meg egy 
rajta szereplő jármű forgalmi rendszámát. Erősítse meg 
a  „Válaszd“ gombbal. 

2 

3 

1 
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9 ÚTDÍJAS TRANZAKCIÓK RÉSZLETES KIVONATA 

Az útdíjas tranzakciók részletes kivonata révén az Ön járműve által kijelölt útszakaszokon megtett útról 
kap részletes információkat. 

 
  

A „Töltsd le a részletes kivonatot PDF formátumban“ vagy 
a  „Töltsd le a részletes kivonatot CSV formátumban“ gombbal az 
applikáció lehetővé teszi az „Útdíjas tranzakciók részletes 
kivonata“ elektronikus fájl letöltését PDF vagy CSF formátumban. 

Ha az útdíjas tranzakciók részletes kivonatába csak 
bizonyos időszakasz alatti útdíjas tranzakciókat kíván 
belefoglalni, válassza ki az egyik előre beállított 
lehetőséget vagy adja meg a kívánt időszakaszt. 

Ha adott számlába v. számlákba foglalt útdíjas tranzakciók 
részletes kivonatát óhajtja létrehozni, jelölje be az érintett 
számlákat. 

Jelölje be azokat az 
útdíjszámlákat vagy konkrét 
járműveket érintő rekordokat, 
amelyeket az útdíjas tranzakciók 
részletes kivonatába bele kíván 
foglalni. 

2 

A keresés gyorsítása 
érdekében válassza a csak 
nulla értékű útdíj tranzakciók 
megjelenítését, esetleg adja 
meg a jármű forgalmi 
rendszámát. vagy csak az aktív 
járművek megjelenítését 
válassza. 
 

Az oszlopok fejlécére kattintva az áttekintések tételei 
sorbarendezhetők. 

4 

A „Keresd“ gombbal a megadott kritériumoknak 
megfelelő útdíjas tranzakciók részletes kivonata jelenik 
meg. 

3 

1 
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Útdíjas tranzakciók részletes kivonata az útdíjrendszer által feldolgozott útdíjas tranzakciókat 
tartalmazza, beleértve a megadott engedményeket is. Az útdíjas tranzakciók feldolgozási 
ideje függ a rendszer aktuális leterheltségétől és a fedélzeti egység által további 
feldolgozásra kerülő útdíjas tranzakciók elküldésének időpontjától. 

 
Az ügyfélkapu révén az utóbbi 6 hónapban bejegyzett útdíjas tranzakciók részletes kivonata jeleníthető 
meg vagy exportálható ki. Ha 6 hónapnál régebbi útdíjas tranzakciókat tartalmazó kivonatot óhajt 
kiállíttatni, a konkrét időszakra vonatkozó részletes kivonatot a következőképpen igényelhet: 
 

 igénylés beadása ügyfélkapu révén (lásd a 15. – Beadványok fejezetet és válassza a „Kérelem“ 
beadvány-típust); 

 telefonon, a +421 2 351 111 11 ügyfélszolgálati vonalon; 

 személyesen, ügyfélszolgálati ponton vagy; 

 írásban a SkyToll, a.s. (Rt.) postai címére. 

 

Az útdíjas tranzakciók részletes kivonata az aktuális díjszabás szerint díjköteles, a díjtételek 
a  www.emyto.sk weboldal „Letöltés“ szekciójában találhatók. 

  

http://www.emyto.sk/
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10 SZÁMLÁK ÉS KÖNYVELÉSI OKIRATOK 

Kövesse figyelemmel a kiállított számlák állapotát vagy igény esetén töltse le könyvelési bizonylat 
másolatát vagy az elektronikus számla eredeti példányát. 

 
  

Egy konkrét útdíjszámlához kötött számla-áttekintés 
megjelenítéséhez válassza ki a kínálatból az adott útdíjszámla 
számát. Az applikáció egyúttal lehetővé teszi a könyvelési 
bizonylat kibocsátási dátuma szerinti (mikortól/meddig) egy 
bizonyos időszak alatt kiadott könyvelési bizonylatok 
megjelenítését 
Konkrét számla megjelenítéséhez adja meg a számla számát 
(átutalás egyedi azonosítóját). 

Jelölje be a megfelelő 
mezőket, ha csak a 
számla típusú könyvelési 
bizonylatokat vagy 
esetleg a nem rendezett 
számlákat kívánja 

megjeleníteni. 

2 

Az igényelt könyvelési bizonylat 
kikereséséhez adja meg a keresés 
kritériumait. 

A keresési kritériumok bejelölését követően az igényelt számlák 
jegyzékéhez a „Keresd“ gombbal lehet hozzáférni. 

A könyvelési bizonylat másolatának vagy 
az elektronikus számla eredeti 
példányának letöltéséhez kattintson a 
„töltsd le az okirat másolatát vagy az 
elektronikus számla eredetijét“ gombot. 

Adott számlával összefüggő fizetés 
megjelenítéséhez kattintson 
a  „jelenítsd meg a kapcsolódó 
fizetéseket“ gombra. 

A számlához kapcsolódó útdíjas 
tranzakciók megjelenítéséhez 
kattintson a „töltsd le az okmányt„ 
gombra. 

Az oszlopok fejlécére 
kattintva az áttekintések 
tételei az adott oszlopban 
szereplő érték szerint 
sorbarendezhetők. 

4 

5 5 5 

Az áttekintésben válassza ki 
az igényelt irat rekordját. 

1 

3 
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11 FIZETÉSI ELŐZMÉNYEK 

A fizetési előzmények lehetővé teszik, hogy figyelemmel kísérje a megvalósult fizetéseket, lássa 
a  befizetés alapját képező számlákat, az egyes befizetések elfogadásáról kapott elismervényeket. 

 
  

Ha látni szeretné egy adott 
útdíjszámlájához kapcsolódó fizetések 
áttekintését, a kínálatból válassza 

ki  a  konkrét útdíjszámla számát. 

3 

A látni kívánt befizetések 
kikereséséhez adja meg 
a  keresési kritériumokat. 

A „keresd“ gombbal a megadott keresési kritériumoknak 
megfelelő számlák jegyzéke kereshető ki. 

Adott számla megjelenítéséhez, 
melynek alapján a befizetés végre 
lett hajtva kattintson a „jelenítsd 
meg a számlát“ gombra. 

Adott befizetés elfogadását igazoló 
elismervény megjelenítéséhez kattintson 
a  „keresd ki a befizetés el fogadását igazoló 
elismervényt“ gombra. 

Az oszlopok fejlécére kattintva az áttekintések 
tételei az adott oszlopban szereplő értékek 
szerint sorbarendezhetők. 

2 

Konkrét számla alapján végrehajtott fizetések megjelenítéséhez adja 
meg a megfelelő számla számát (átutalás egyedi azonosítóját). 

Az applikáció lehetővé teszi 
a  befizetés dátuma szerinti 
(mikortól/meddig), egy bizonyos 
időszak alatt végrehajtott 
fizetések megjelenítését. 

4 

5 5 

Az áttekintésben válassza ki a látni kívánt befizetés rekordját. 

1 



Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
 
 

 

- 15 - 
 

12 ÜGYFÉLADATOK 

Ellenőrizze le saját regisztrációs adatai helyességét és ha szükséges javítsa ki. 

 
  

Ellenőrizze le a járműüzemeltető azonosító és elérhetőségi 
adatainak helyességét. 

Ha szükséges, javítsa ki a járműüzemeltető elérhetőségi adatait 
a „módosítsd a kapcsolati adatokat“ gombra kattintva és az 
elérhetőségi adatok módosítását szolgáló nyomtatványban 
végezze el a szükséges módosításokat. A  „módosítsd a 
kapcsolati adatokat“ gomb az applikációban akkor hozzáférhető, 
ha bármely kapcsolati adat egyúttal nem szerződési adat is. 

Válassza ki azt az útdíjszámlát, amelynek az adatait 
módosítani vagy ellenőrizni szeretné és nyomja meg 
a  „válaszd“ gombot. 

Ellenőrizze le az útdíjszámla azonosító és kapcsolati adatainak 
helyességét. 

Javítsa ki az útdíjszámla kapcsolati adatait a „módosítsd 
a  kapcsolati adatokat“ gombra kattintva. Ha az útdíjszámlán 
szereplő számla kézbesítési címe azonos a járműüzemeltető által 
megadott számla kézbesítési címével jelölje be a „Minden 
útdíjszámlára közös“ mezőt. 

Útdíjszámlán szereplő kapcsolattartó személy 
adatainak megjelenítéséhez válassza ki az adott 
kapcsolattartó személy rekordját és nyomja meg 
a  „mutasd“ gombot. 

A jármű adatainak megjelenítéséhez válassza ki az adott jármű 
rekordját és nyomja meg a  „mutasd“ gombot. 

1 

2 

3 

A fedélzeti egység, az üzemanyagkártya vagy a kilométer-
számláló adatainak és az engedmények megjelenítéséhez 
válassza ki a megfelelő könyvjelzőt. 

Előzetes fizetési módban az elégtelen kredit -maradványösszeg 
okán letiltott útdíjszámlát a gomb lenyomásával oldjatja fel. Az 
útdíjszámla feloldása során emelni kell az útdíjegyenleget, vagy 
esetenként meg kell fizetni a fedélzeti egység feloldásáért járó 
kötbért. 

2 

2 

A jármű adatainak megjelenítéséhez válassza ki az adott jármű 
rekordját és nyomja meg a  „válaszd“ gombot. 



Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
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13 TOVÁBBI JÁRMŰ REGISZTRÁCIÓJA 

Regisztráljon be további járművet az új vagy már létező útdíjszámlájára. 

 
  

A képernyő alsó részén a regisztráció ügyfélszolgálati ponton való 
befejezéséhez talál szükséges és fontos utasításokat ill 
információkat. 

 

Ha valamelyik, már létező 
utólagos útdíjfizetési módban 
vezetett útdíjszámlájára óhajt 
további járművet regisztrálni, 
kattintson erre a bizonyos 
útdíjszámlára és nyomja meg a 
„megerősítés után folytasd a 
regisztrációt“ gombot. 

 

Ha járművét új útdíjszámlára óhajtja regisztrálni, 
nyomja meg a „további útdíjszámla hozzáadása“ 
gombot. 

 

Ha járművét olyan új útdíjszámlára óhajtja regisztrálni, melynek 
adatai  megegyezőek valamely, már létező útdíjszámla 
adataival, kattintson a már létező útdíjszámlára majd nyomja 
meg a  „további útdíjszámla hozzáadása azonos adatokkal“ 
gombot. A regisztráció során az új útdíjszámla adatait a már 
létező útdíjszámla adataival tölti ki. 

 

Válassza ki az útdíjszámlát, 
amelyre a járművet regisztrálni 
kíván vagy hozzon létre 
új  útdíjszámlát. 

 

Az adatok megerősítését követően tájékoztató ablak jelenik meg, 
amely a regisztráció befejezéséhez ad utasításokat. Az  applikáció 
egyúttal további információkat küld a megadott  e-mail címre. 

  

Egyazon utólagos útdíjfizetési módban vezetett útdíjszámlára 
több jármű is regisztrálható, míg előzetes útdíjfizetési módban 
vezetettre csupán egy jármű regisztrálható. 

  

3 

1 

2 

4 



Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
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14 SZOLGÁLTATÁSOK 

Útdíjszámláin aktiváljon vagy deaktiváljon szolgáltatásokat. 

 
 

 

Az útdíjszámla kiválasztását követően a szolgáltatások közül  csak az adott számla részére 
hozzáférhetők jelennek meg. 

  

A szolgáltatás aktiválásához 
nyomja meg az „Aktiváld a 
szolgáltatást“ gombot, 
deaktiválásához nyomja meg 
a „Deaktiváld a szolgáltatást“ 
gombot. 

 

Ha az egyes szolgáltatások aktuális beállításait szeretné 
megjeleníteni vagy szolgáltatást kíván aktiválni, deaktiválni 
kattintson a megfelelő szolgáltatás fejlécére. 

 

Válassza ki az útdíjszámlát, amelyen szolgáltatást kíván aktiválni 
vagy deaktiválni, vagy amelyen az egyes szolgáltatások aktuális 
beállításait szeretné megjeleníteni. 

 

4 

3 

1 

2 



Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
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15 JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA ELEKTRONIKUS SZÁMLÁHOZ 
 

Az „elektronikus számla“ szolgáltatás aktiválását követően e-mailben „Tájékoztatás az elektronikus 
számla jelszavának beállításáról“ tartalommal üzenetet kap. 

 
  

1 
Nyissa ki a „Tájékoztatás az elektronikus számla jelszavának 
beállításáról" e-mail üzenetet. 

 

Az értesítésben lévő aktív 
hivatkozásra kattintva nyissa 
ki az elektronikus számla 
jelszavának beállítását szolgáló 
formanyomtatványt. 

 3 

Adja meg a  tájékoztatásban 
feltüntetett údíjszámla-
számot. 

4 

Adja meg az új jelszót. A jelszó kiválasztásánál vegye figyelembe 
a súgó utasításait, amely a kurzor „Új jelszó“ mezőre állításakor 
jelenik meg. 

 

Subject: 
Notification – Electronic Invoice Password Setting Instruction for the Vehicle Operator: 
Magic Transport, Ltd., toll account number: 4000480003 
  
Hello, 
This e-mail message contains important information. Please save or print a copy so you can refer 

to it later. 
HOW TO SET YOUR ELECTRONIC INVOICE PASSWORD 
Click the link and then follow the instructions on the screen. Keep your password in a safe place. 
http://.../selfcare/verify/electronic-invoice/d2e9672bc2f74a00bb29ae89b2c0c499 
  
IF YOU FORGET YOUR ELECTRONIC INVOICE PASSWORD... 

2 

http://.../selfcare/verify/electronic-invoice/d2e9672bc2f74a00bb29ae89b2c0c499


Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
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16 BEADVÁNYOK 

Jelentsen be beadványt (reklamációt, panaszt, indítványt vagy igénylést) vagy az útdíjbeszedési 
szolgáltatás hibája esetén jelentsen műszaki hibát. A bejelentés után az applikáción figyelemmel kísérheti 
az egyes beadványok ügyviteli állapotát. 

A beadványt szlovák vagy angol nyelven kell kitölteni, ellenkező esetben nem kerül feldolgozásra. 

 
  

Töltse ki a beadványozó adatait. 

Beadvány létrehozását 
a  „beadvány 
létrehozása“ gombra 
kattintva indítsa. 

Műszaki hiba 
bejelentését a „jelents 
műszaki hibát“ gombra 
kattintva indítsa. 

4 

Írja be a beadvány szövegét (tartalmát). 5 

3 

Válassza ki a beadvány típusát. 

Ha szükséges, 
a  beadványhoz 
csatoljon mellékletet. 

Mentse el a beadványt. 

Ha beadott kérelme, panasza, indítványa vagy reklamációja 
ügyviteli állapotát kívánná megjeleníteni, jelölje be a 
beadvány rekordját és nyomja le a „részlet megjelenítése“ 
gombot. 

 

1 

2 2 

6 



Ha az ügyfélkapu használatához tanácsra lenne 
szüksége, lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: 

 +421 2 35 111 111 
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17 BEÁLLÍTÁSOK KEZELÉSE 

Igazítsa ki saját felhasználói adatait és beállításait, vagy a másodlagos felhasználók profilját, módosítsa az 
elektronikus számlákhoz való jelszót vagy az ügyfélkapus belépési jelszót. 

 

Adja meg új ügyfélkapus belépési 
jelszavát és a „Jelszó hitelesítése“ mezőbe 
írjon be azonos jelszót. A jelszó 
kiválasztásánál vegye figyelembe a súgó 
utasításait, amely a kurzor „Új jelszó“ 
mezőre állításakor jelenik meg. 
 

Adjon meg új jelszót és jelszó hitelesítést az elektronikus 
számlákhoz. A jelszó kiválasztásánál vegye figyelembe a súgó 
utasításait, amely a kurzor „Új jelszó“ mezőre állításakor jelenik 
meg. 

 

Ha szükséges, igazítsa ki saját felhasználói adatait és beállításait. 

Ha szükséges, igazítsa ki  
A másodlagos felhasználók adatait. 

Ha szükséges, igazítsa ki  
az elektronikus számlákhoz 
való jelszavakat. 

1 


