SZLOVÁKIA
Elektronikus útdíjfizetés, úthasználati díjak
2009. január 1-étől Szlovákiában is áttértek az elektronikus útdíjrendszerre. A rendelet
szerint az elektronikus útdíjfizetési rendszer kiterjed a 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó közúti áruszállító járművekre, járműszerelvényekre, illetve a
vezetővel együtt legalább 9 személy befogadására alkalmas személyszállító járművekre.
Az elektronikus útdíjrendszer érinti az autópályákat, a gyorsforgalmi utakat, és az úthálózat
kijelölt első osztályú közútszakaszait. A díjfizetés alá vont úthálózat térképe a vonatkozó
értékesítési és kapcsolattartó pontok feltüntetésével az alábbi hivatkozás alatt
megtekinthető:
Díjköteles úthálózat Szlovákiában

Az útdíjak mértéke az útszakasz besorolása, a járműkategória, az emissziós besorolás és a
tengelyszám függvénye. A fizetendő kilométerdíjakat az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Fizetendő útdíjak (autópályák, gyorsforgalmi utak)
Jármű kategória

EURO IV, V, EEV

0,093euro 0,086euro

0,083euro

2 tengely

0,193euro 0,183euro

0,179euro

3 tengely

0,202euro 0,193euro

0,189euro

4 tengely

0,209euro 0,199euro

0,196euro

5 vagy több tengely

0,206euro 0,193euro

0,189euro

3,5 - 12 tonna között

0,090euro 0,086euro

0,083euro

12 tonna, vagy azt meghaladó

0,186euro 0,176euro

0,173euro

3,5 - 12 tonna között
Tgk.

Autóbusz

Emissziós osztály
EURO 0-II EURO III

12 tonna, vagy
azt meghaladó

Fizetendő útdíjak (első osztályú közutak)
Jármű kategória

EURO 0-II EURO III

EURO IV, V, EEV

0,070euro 0,063euro

0,063euro

2 tengely

0,146euro 0,136euro

0,136euro

3 tengely

0,153euro 0,146euro

0,143euro

4 tengely

0,156euro 0,149euro

0,146euro

5 vagy több tengely

3,5 - 12 tonna között
Tgk.

Autóbusz

12 tonna, vagy
azt meghaladó

Emissziós osztály

0,153euro 0,146euro

0,143euro

3,5 - 12 tonna között

0,066euro 0,063euro

0,063euro

12 tonna, vagy azt meghaladó

0,139euro 0,133euro

0,110euro

A díjköteles járművek részletes felsorolását az alábbi hivatkozásra kattintva tekintheti meg:
Díjköteles járművek – emyto.sk

Az üzemeltető magyar nyelven is elérhető honlapján útdíj-kalkulátor is működik, mely az
alábbi hivatkozás alatt elérhető:
Útdíj kalkulátor – emyto.sk

A díjfizetésre kétféle módon nyílik lehetőség: pre pay eljárásban, (előzetes díjfizetés) illetve
az üzemeltetővel megkötött szerződés szerinti feltételekkel, post pay eljárásban (utólagos
díjfizetés). Az üzemeltető SkyToll vállalattal történő szerződéskötés alapján a
határátkelőhelyi és belterületi ún. értékesítési pontokon beszerezhető a díjfizetésre szolgáló
fedélzeti készülék, melyet pre pay eljárás esetén átvételkor fel kell tölteni a szükséges
egyenleggel.
Az értékesítési helyek listája az alábbi hivatkozás alatt megnyitható Excel táblázatban
megtekinthető.
Fedélzeti készülék - értékesítési helyek

Az utólagos elektronikus útdíjfizetés során használt fedélzeti készülékek illesztését végző
magyarországi, lengyel, szlovák és csehországi beszerelő műhelyek címlistáját az alábbi
hivatkozás alatt tekinthetik meg:
Szakszervizek szlovák fedélzeti készülék illesztésére

A lista szerint Magyarországon a Scania, a MAN, a Volvo és a Mercedes szakszervizek
végeznek illesztést. A költségeket illetően az adott szakszervíz ad tájékoztatást. Itt hívjuk fel
figyelmüket, hogy illesztést csak utólagos díjfizetési mód esetén szükséges végezni, az előre
fizetős (feltöltős) fedélzeti egységeket elegendő a szivargyújtóra csatlakoztatni, és egyénileg
beállítani.
A rendszer működéséről magyar nyelven is informálódhatnak a www.emyto.sk weboldalon,
ahol minden, itt fel nem tüntetett információ magyar nyelven is elérhető.
Az üzemeltető 06.00-tól 22.00-ig hívható információs száma: +421 2 35 111 111

