ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
A BFKH KHENF IDEGENFORGALMI ÉS KÖZRAKTÁROZÁS-FELÜGYELETI OSZTÁLYNÁL
KEZDEMÉNYEZETT HATÓSÁGI ÜGYEKBEN

I.

A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálynál kérelmezhető alábbi ügytípusok tekintetében
nem kell illetéket, vagy igazgatási szolgáltatási díjat fizetnie az ügyfélnek, tehát ezek az eljárások
illetékmentesek, díjfizetést sem igényelnek:
-

A lovas szolgáltató tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

-

Utazási szolgáltatás együttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység bejelentése;

-

A határon átnyúló utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentésére és
nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

-

A határon átnyúló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és
nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

-

A határon átnyúló idegenvezetői tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló
eljárás;

-

a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem;

-

a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi
előíráson alapuló, kötelező bejelentése a II./1. pontban nem felsorolt tevékenységek kapcsán;

II. A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya által lefolytatott egyes eljárásokért az alábbi
igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni:
1. A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 1.§ (1) bekezdés
a)-c) pontja, a (2) bekezdés a)-c) pontja alapján:
Az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység
- bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
- tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,
- megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért:
10.000 Ft
A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység
- bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
- tekintetében adatváltozás bejegyzéséért:
20.000 Ft
Az idegenvezetői tevékenység
-

bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,
tekintetében adatváltozás bejegyzéséért:
10.000 Ft

2. A közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes
szabályairól szóló 21/1998. (XII.17.) GM rendelet alapján:
A közraktári tevékenység engedélyezése iránti eljárásért:
10.000 Ft.

III.

A díjfizetés teljesítésének módja és megfizetésének igazolása

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 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) díjköteles
eljárások során című tájékoztatóban olvasható feltételek szerint választhatja ezt a fizetési módot.
Jelenleg az alábbi eljárások során van lehetőség a díjat EFER útján fizetni:
 utazásszervezői és -közvetítői tevékenység
 tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység
 idegenvezetői tevékenység

IV.

Határidőben nem teljesített fizetési kötelezettségek következményei
1. Bejelentésköteles tevékenységek esetén
Nem EFER-en történő fizetés
Ha az ügyfél előzetesen nem választotta, illetve technikai okból igénybe venni nem tudja az EFER-en
keresztül történő fizetést és a bejelentés az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül érkezik a
hatósághoz, továbbá az ügyfél a befizetést a bejelentés hatósághoz érkezését követően
haladéktalanul, külön felhívás nélkül nem pótolja, akkor a bejelentés nem megfelelőnek minősül,
amiről a hatóság értesítést és figyelmeztetést küld az ügyfélnek.
EFER-en történő fizetés
Ha az ügyfél előzetesen az EFER-en keresztül történő fizetést választotta, de a díjat a hatóság által
elektronikus úton küldött igazgatási ügyazonosító megismerését követő munkanapon nem fizeti meg
az EFER- en keresztül, akkor a bejelentés nem megfelelőnek minősül, amiről a hatóság értesítést és
figyelmeztetést küld az ügyfélnek.
2. Engedélyköteles közraktári tevékenységek esetén
Ha az eljárási díj 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.

