5. Igazgatási szolgáltatási díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítésének
módja az elektronikus úton kezdeményezett eljárásban

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
Az igazgatási szolgáltatási díj (díj)
- utólagosan (az eljárás kezdeményezését követően) - a jogszabályi és technikai feltételek
megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási
rendszeren (EFER-en) keresztül, vagy
- az eljárás kezdeményezését (az elektronikus kérelem beküldését) megelőzően, banki
átutalás, vagy készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) útján, a BFKH Magyar Államkincstárnál
(MÁK) vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás
közlemény rovatában az „Ig szolg díj”-ra, az ügykör megnevezésére, az ügyfél nevére
hivatkozással, és az átutalást igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez csatolva
fizethető meg.
Amennyiben az adott eljárás vonatkozásában az internetes bankkártyás (VPOS) fizetést a technikai
feltételek lehetővé teszik (lásd: VPOS útján fizethető illeték- illetve díjköteles BFKH eljárások) az
elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül is, az ügyfél a kérelem
benyújtásakor az Internetes bankkártyás fizetés (VPOS - virtual point of sale) egyes illeték,- illetve
díjköteles eljárások során című tájékoztatóban olvasható feltételek szerint választhatja ezt a fizetési
módot.
Eljárási illetékek befizetése

Főszabályként az eljárási illeték az eljárás kezdeményezését (az elektronikus kérelem beküldését)
megelőzően, banki átutalással, a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az
átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték”-re, „BFKH”-ra, az ügykör megnevezésére,
az ügyfél nevére való hivatkozással fizetendő meg, amit az átutalást igazoló bizonylat másolatának
a kérelemhez csatolásával kell igazolni.
Ugyanakkor azoknak az eljárásoknak a kezdeményezésénél, amelyeknél az internetes bankkártyás
(VPOS) fizetést a technikai feltételek lehetővé teszik (lásd: VPOS útján fizethető illeték- illetve
díjköteles BFKH KHENF eljárások) az eljárási illetéket utólagosan (az eljárás kezdeményezését
követően) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül lehet és kell
megfizetni. Ebben az esetben az ügyfélnek az Internetes bankkártyás fizetés (VPOS - virtual point of
sale) egyes illeték,- illetve díjköteles eljárások során című tájékoztatóban olvasható feltételek szerint
kell eljárnia és az illetéket a hatóság által elektronikus úton küldött igazgatási ügyazonosító
megismerését követő munkanapon kell megfizetnie.
Amennyiben a VPOS fizetésnek technikai akadálya adódik, úgy az illetéket a fenti főszabály szerint
kell megfizetni.

Határidőben nem teljesített fizetési kötelezettségek következményei
Ha az EFER-en keresztül történő fizetés kötelezettsége, illetve választása ellenére az ügyfél a díjat,
illetve illetéket a hatóság által elektronikus úton küldött igazgatási ügyazonosító megismerését követő
munkanapon nem fizeti meg az EFER-en keresztül, akkor az ügyfél hiánypótlásként fizetési felhívást
kap, melynek kézhezvételétől számított 5 napon belül igazolhatja, hogy banki átutalással megfizette
az eljárási díjat. Ellenkező esetben az eljáró hatóság az eljárást - a fizetési kötelezettség
elmulasztására tekintettel, további felhívás nélkül - végzéssel megszünteti.
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.

