
Lengyelországi útdíj (PO-GO) bevallás ITS-sel 
 
 
Fuvarozással foglalkozó partnereink biztosan 
tudják, hogy az előzetes tervek szerint 2021.09.30. 
után a lengyelországi autópályákon nem lesz 
elérhető az eddig megszokott viaTOLL rendszer. 
Helyette a hazai rendszerhez hasonló, e-TOLL 
elnevezésű rendszeren keresztül lehet megváltani 
a használattal arányos útdíjakat a 3,5 tonna feletti 
járművek és a 9 személy szállítását meghaladó 
buszok esetében. 
 
Örömmel tájékoztatjuk Partnereinket és a 
megoldást kereső vállalkozásokat, hogy az ITS 
Protection Kft. sikeres tesztelések és regisztrációs 
folyamatok után, engedélyt szerzett, hogy 
eszközeit beregisztrálhassa a lengyelországi e-
TOLL rendszerbe és ott bevallási közreműködőként 
vehessen részt partnerei útdíj bevallásában. 
Ennek köszönhetően, meglévő Partnereink 
eszközeit (szinte az összes használatban lévőt) 
szükség esetén be tudjuk regisztrálni a 
lengyelországi útdíj rendszerbe, de szivargyújtós 
OBU eszközöket is tudunk biztosítani a 
lengyelországi útdíj bevalláshoz. 

A lengyelországi e-TOLL rendszer más üzleti modellben lett bevezetve mint a magyar. A 
regisztrációval, eszközigénnyel, felmerülő költségekkel kapcsolatban keresse munkatársainkat. 

Kérdés esetén kérjük forduljon illetékes munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken. 
info@its-pro.hu, Benedek Zoltán: zoltan.benedek@its-pro.hu, +36 70 456-00-37, 

Gerlei Zsolt: zsolt.gerlei@its-pro.hu, +36 70 456-00-36 
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ITS Protection Ltd.
Városkapu street 3
1152, Budapest

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13i ust. 3e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470, z późn. zm.) (dalej Ustawa), Szef KAS udziela

ITS Protection Ltd.
Városkapu street 3, 1152, Budapest

HU25362334

zgody na przyłączenie systemu teleinformatycznego. Niniejsza zgoda podyktowana jest 
przeprowadzeniem przez ITS Protection Ltd. testów integracyjnych, w sposób określony na podstawie 
art. 13i ust. 3f Ustawy, stwierdzających spełnienie wymogów technicznych, o których mowa w art. 13i 
ust. 3c Ustawy.

Zgoda zostaje wydana dla urządzeń:
1. Teltonika Telematics UAB, typy: FMB920, FMB120, FMB130, FMC130, FMB140, FMB640, 

FMC640, FMP100.
2. Ruptela UAB, typy: FM-ECO4-S, PRO5, HCV5.

Wszelkie zmiany w urządzeniu wpływające na jego funkcjonalność wymagają ponownego wykonania 
testów integracyjnych, jak dla nowego urządzenia.
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