6. Igazgatási szolgáltatási díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítésének módja

az elektronikus eljárásban

IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ-, ILLETVE ILLETÉKFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Az elektronikusan benyújtott kérelem esetén az adott eljárásra vonatkozóan külön
jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj, illetve az illetékekről szóló törvényben előírt
eljárási illeték megfizetése a következők szerint történhet:

Igazgatási szolgáltatási díjak befizetése
Igazgatási szolgáltatási díj (díj) az eljárás kezdeményezését (az elektronikus kérelem
beküldését) követően, az eljáró hatóság által válaszüzenetként küldött fizetési értesítésben foglalt
határidőben és érkeztető-számra hivatkozással
- a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS)
fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, vagy
- banki átutalás útján, a BFKH Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett 1002300200309653-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény
rovatában az „Ig szolg díj”-ra, az ügyfél nevére és az eljáró hatóság által küldött fizetési
értesítésben foglalt első érkeztető-számra, mint ügyazonosítóra való hivatkozással
fizethető meg.
Amennyiben az adott eljárás vonatkozásában lehetőség van az EFER útján történő VPOS
fizetésre, az ügyfél a kérelem benyújtásakor - a VPOS fizetésről ezen a linken olvasható
feltételek szerint - választhatja ezt a fizetési módot is.
Az ügyfél a díjat a nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági eljárásban az elektronikus úton
igazolt díjfizetési módok helyett – megváltoztatva az ügyintézés elektronikus kapcsolattartási
módját – készpénzzel, vagy POS terminálon történő bankkártyás fizetéssel is leróhatja a
BFKH Bláthy Ottó utcai pénztárában.

Eljárási illetékek befizetése
Eljárási illeték előzetesen banki átutalás útján, a BFKH MÁK-nál vezetett 1002300200299592-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az
„Illeték”-re és az ügyfél nevére való hivatkozással fizethető meg, és az annak megtörténtét
igazoló dokumentum szkennelt példányát az e-kérelemhez csatolva be kell küldeni.
Eljárási illeték utólagosan (az eljárás kezdeményezését követően), az eljáró hatóság által
válaszüzenetként küldött fizetési értesítésben foglalt határidőben és érkeztető-számra
hivatkozással
- a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS)
fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, vagy
- banki átutalás útján, a BFKH MÁK-nál vezetett 10023002-0029959200000000számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az
„Illeték”-re, az ügyfél nevére és az eljáró hatóság által küldött fizetési értesítésben foglalt
első érkeztető-számra, mint ügyazonosítóra való hivatkozással
fizethető meg.

Amennyiben az adott eljárás vonatkozásában lehetőség van az EFER útján történő VPOS
fizetésre, az ügyfél a kérelem benyújtásakor - a VPOS fizetésről ezen a linken olvasható
feltételek szerint - választhatja ezt a fizetési módot is.
Határidőben nem teljesített fizetési kötelezettségek következményei
Ha a díj, illetve az eljárási illeték megfizetése az előírt határidőben nem történt meg, az
ügyfél a határidő leteltét követő 8 napon belül fizetési felhívást kap. E fizetési felhívásban
foglaltak szerint, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül meg kell fizetni az eljárásért
fizetendő díjat, illetve eljárási illetéket (ami történhet banki átutalással, vagy az illeték esetén
zárt borítékban feladott válaszbeadványon lerótt illetékbélyeg formájában is), ellenkező
esetben az eljáró hatóság az eljárást további felhívás nélkül, önállóan fellebbezhető végzéssel
megszünteti (kivéve, ha az ügyfél költségmentessége külön kérelmére megállapítást nyer).
Fizetés alóli mentességek igazolása
Alanyi illetékmentesség fennállása, vagy költségmentesség igénylése esetén a vonatkozó
rendelkezések szerint kell az ügyfélnek - elektronikus kérelméhez csatolva - a szükséges
igazolásokat benyújtania.

