ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
A BFKH KHENF HADITECHNIKAI OSZTÁLYNÁL KEZDEMÉNYEZETT HATÓSÁGI ÜGYEKBEN
I. A hadiipari gyártás- és szolgáltatás-felügyelet területén:
1. Tevékenységi engedély iránti kérelem esetén: 25.000 Ft
2. A kérelmező adataiban bekövetkezett változások átvezetése: 3.000 Ft
II. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmi engedélyezése területén:
1. Tevékenységi engedély
Új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
2. Tárgyalási engedély
a) Reexport ügylet esetén új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
b) Kivitel, harmadik ország részére történő szolgáltatás-nyújtás esetén, új kérelem, módosítás:
illetékmentes
3. Brókerengedély
Új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
4.
a)
b)
c)

Forgalmi engedély (egyedi, globális, 258/2012/EU rendelet szerinti)
Behozatal, beérkezés esetén új kérelem: 15.000 Ft
Módosítás: 10000 Ft
Kivitel, kiszállítás esetén új kérelem, módosítás: illetékmentes

5. Tranzitengedély
Új kérelem, módosítás: illetékmentes
6. Tanúsítás
Új kérelem, módosítás: 3.000 Ft
III. Illetékmentesség:
1. Az Itv. 33. § (2) bekezdésének 22., 26. és 27. pontja alapján – egyebek mellett –
illetékmentesek a következő eljárások:
- költségmentesség engedélyezése iránti kérelem;
- a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások
jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése;
- a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás.
2. Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben
részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják.

IV. Az eljárási illetékfizetés teljesítésének módja
Eljárási illetéket utólagosan (az eljárás kezdeményezését követően), az elektronikus fizetési és
elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül lehet és kell megfizetni, amennyiben az internetes
bankkártyás (VPOS) fizetést a technikai feltételek lehetővé teszik (lásd: VPOS útján fizethető
illeték- illetve díjköteles BFKH KHENF eljárások). 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.

Amennyiben a VPOS fizetésnek technikai akadálya adódik, úgy az illetéket az alábbiak szerint
kell megfizetni:
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.

V. Határidőben nem teljesített fizetési kötelezettségek következményei
EFER-en történő fizetés
Ha az ügyfél az eljárási 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.
Nem EFER-en történő fizetés
Ha az ügyfél az EFER-en keresztül történő fizetést technikai okból nem tudja igénybe venni és az
eljárási illeték megfizetése és annak igazolása a kérelem benyújtása előtt nem történt meg, 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.

