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Elektronikus ügyintézés Szlovákiában 
már okostelefonnal is 
Az elektronikus ügyintézés Szlovákiában már elég jól működik. Elérjük így a központi 
postafiókunkat, az adóhatóságot, szociális biztosítót, cégbíróságot, és még sok más hivatalt. 
Kell hozzá egy számítógép és az eID kártyánk, ami egy elektronikus aláírással ellátott 
személyigazolvány.  

Csakhogy ehhez kell még egy kártyaolvasó és különböző szoftverek, amik lehetővé teszik 
az elektronikus azonosításunkat. Ha minden jól megy, a személyigazolványunk is épp 
kéznél van.  

Jó hírem van, kedves olvasóm! 

Már okostelefonnal is elérhetők a szlovák hivatalok 
A kormányhivatal elérhetővé tette a Szlovákia mobilalkalmazás (szlovákul „Slovensko v 
mobile”) elnevezésű mobilapplikációt. Ezen a linken tudja akár Ön is letölteni: 
https://ep.slovensko.sk/titulna-stranka . 

A fejlécben található egy zöld mező, amelyre kattintva aktiválható a szolgáltatás. Amikor ezt 
a cikket írom, én még nem tettem meg. Tehát nem tudok saját tapasztalatról beszámolni.   

Mire való az applikáció 

Átveszem a portálon közzé tett információt:  

A magánszemélyek és jogi személyek számára ismét könnyebb lesz az állammal való 
kommunikáció. Az új Szlovákia mobilalkalmazás leegyszerűsíti az állami szolgáltatásokba 
való bejelentkezés módját, mint pl. slovensko.sk portálon vagy az elektronikus postafiók 
által. 

A legtöbb modern alkalmazás PUSH értesítést használ, és ez alól a Szlovákia 
mobilalkalmazás sem kivétel. A PUSH értesítéseket Android és iOS platformok is 
támogatják, és általában egy adott eseményről vagy tevékenységről szóló értesítésként 
szolgálnak a felhasználónak, miközben lehetővé teszik a gyors és egyszerű műveletek 
végrehajtását. 

A Szlovákia mobilalkalmazás aktiválása 

Az alkalmazás elindítása után egy gyors aktiválás következik, melynek feladata az Ön 
személyazonosságának ellenőrzése. 

Az aktiváláshoz chipes személyi igazolványra, személyi igazolvány olvasóra és stabil 
internetkapcsolatra lesz szüksége. Az is fontos, hogy számítógépe rendelkezzen a személyi 
igazolvány olvasásához szükséges megfelelő szoftverrel. 

Hitelesítés 

Maga az aktiválási folyamat a webportálon kezdődik, és négy gyors lépésből áll, amelyek 
nem tartanak 10 percnél tovább. Indítsa el az aktiválást a webportál fejlécében található 
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„Online aktiválás” gomb megnyomásával. Az aktiválás megkezdése után személyi 
igazolványával jelentkezzen be. Ez a lépés igazolja személyazonosságát, és biztonságos 
hozzáférést biztosít az adatokhoz. 

PIN-kód létrehozása 

Második lépésként a mobilalkalmazásban létre kell hozni egy hozzáférési PIN-kódot, 
amelyet minden alkalommal használni fog, amikor belép a Szlovákia mobilalkalmazásba. 
Szükséges, hogy a PIN-kód 6 számjegyből álljon, elkerülve a számok egymás utáni 
sorrendjét vagy azok ismétlődését. Ne használjon betűket vagy speciális karaktereket.  

Egyedi aktiváló kód 

Harmadik lépésben létre kell hoznia egy egyedi aktiváló kódot az internetes portálon, át kell 
írnia az alkalmazásba, és a mobilalkalmazásból származó párosítási kódot kell használnia 
az alkalmazás aktiválásának befejezéséhez. Aktiváló kód generálásához kattintson az 
"Aktiválási kód generálása" feliratú zöld ikonra a webportálon.  

Győződjön meg arról, hogy számítógépe és mobileszköze stabil internethez csatlakozik. 
Adja meg az aktiváló kódot a megfelelő formátumban a mobilalkalmazásban, vagy olvassa 
be készülékével a létrehozott QR-kódot. 

Párosítási kód 

Még be kell írnia a 6 számjegyű párosítási kódot a webes portálon, amely az aktiváló kód 
ellenőrzése után megjelent a mobiltelefonján. Várja meg, amíg megtörténik az ellenőrzés.  

A mobilalkalmazás aktiválásával kapcsolatos részletesebb utasításokat a fent belinkelt 
oldalon találja. 

Ismerőseim tapasztalatai 

Akik már kipróbálták, szerintük kényelmesen és probléma mentesen működik. Leginkább 
annak örülnek, hogy nem kell keresgélni, hová is tették a személyigazolványukat.  

 

 

További szakmai cikkeket a www.vallalkozasszlovakiaban.hu oldalon találhat. 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni,   
itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.  
 
Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2022.06.26. 
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