Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Internetes bankkártyás fizetés (VPOS - virtual point of sale) egyes illeték,- illetve
díjköteles eljárások során

2018. január 1-jétől az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) és (5)
bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyeik tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezettek, továbbá az ügyintézésért fizetendő
közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét is
elektronikus úton kötelesek megfizetni.
Az elektronikus ügyintézés feltételei a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály (KHENF) elektronikusan intézhető ügyeinek listájában
felsorolt ügyek esetében biztosítottak, továbbá az egyes illeték,- illetve díjköteles eljárások
során (lásd „VPOS útján fizethető illeték- illetve díjköteles BFKH KHENF eljárások”) a
fizetési kötelezettségeiket alapvetően internetes bankkártyás (VPOS) fizetési megoldással,
az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) keresztül teljesítendő.
A VPOS fizetési módnak a banki átutalással szemben kiemelendő előnye, hogy
- az ügyfélnek az illeték-, illetve díjbefizetést külön igazolnia nem szükséges, az
igazolást a befizetés megtörténtéről a hatóság az EFER útján automatikusan megkapja,
- a tranzakciós díjat (a tranzakciók értékének 0,68 %-át) nem az ügyfél, hanem az
elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendeletben meghatározott módon az eljáró hatóság fizeti meg.
Az EFER maga személyes és bankkártya adatokat nem kezel!
Nem gazdálkodó szervezet ügyfelek számára az EFER útján történő fizetés ugyan nem
kötelező, de a fenti előnyök miatt mindenképpen javasolt.
Előfeltételek
Azon ügyfeleink, akik a BFKH-nál a „VPOS útján fizethető illeték- illetve díjköteles BFKH
KHENF eljárások” elnevezésű listában felsorolt eljárásokkal kapcsolatos eljárást akár papír
alapon, akár elektronikusan kezdeményeznek, az illeték,- illetve díjfizetési kötelezettség
internetes bankkártyás (VPOS) fizetés útján történő teljesítéséhez az alábbi négy feltétellel
együttesen kell rendelkezniük:
• internetes számítógépes kapcsolat;
• az ügyfélnek, illetve a képviseletében eljáró személynek (eljáró személy) rendelkeznie
kell ügyfélkapu hozzáféréssel; cégkapus beküldés esetén pedig a cégkapus tárhelyhez
való hozzáféréssel is;
• az ügyfélnek, illetve az eljáró személynek az első EFER fizetés előtt az előzetes
regisztrációja a BFKH KHENF regisztrációs adatbázisába megtörtént (az e célra
szolgáló hatósági azonosítóval kell rendelkeznie, Hatósági ID). Felhívjuk figyelmét,
hogy amennyiben már kezdeményezett elektronikus eljárást Hatóságunknál, már
rendelkezik Hatósági ID-val. Nem szükséges előzetes regisztráció abban az esetben,
ha cégkapun keresztül küldi be elektronikus kiviteli-behozatali kérelmét. A fizetési

értesítés a beküldő személy ügyfélkapus tárhelyére érkezik, a kérelem benyújtását
követően
A regisztrációs adatbázisba történő előzetes regisztrációról bővebben az Előzetes regisztráció
a kiviteli-behozatali engedélyezéshez és/vagy az EFER elektronikus fizetési szolgáltatás
használatához linken tájékozódhatnak.
VPOS fizetés folyamata – fenti előfeltételek meglétét feltételezve
1.

Az eljáró személy, amikor a „VPOS útján fizethető illeték- illetve díjköteles BFKH
KHENF eljárások” elnevezésű listában található eljárást kezdeményez, akkor a
VPOS fizetéshez szükséges jogcímet, igazgatási ügyazonosítót és a fizetendő
összegről szóló tájékoztatást kap az ügyfélkapujára továbbított fizetési értesítésben.
(Abban az esetben is a beküldő személy ügyfélkapus tárhelyére érkezik a fizetési
értesítő, ha a kérelmét cégkapun keresztül nyújtotta be.)

2.

Az eljáró személy a VPOS fizetést a fizetési értesítésben közölt (http://eugyintezes.mkeh.gov.hu/iszr/ebefizetes.html) linkre kattintva kezdeményezheti, mely
ügyfélkapus azonosítással a fizetési felület elérését biztosítja.

3.

Az eljáró személy az ügyfélkapu azonosítójával történt viszontazonosítását követően a
hivatali felületen kiválasztja azt az általa képviselt (korábban a hatóságnál regisztrált)
ügyfelet, akinek az illeték,- illetve díjfizetése teljesítése ügyében el kíván járni.

4. Az eljáró személy az ügyfél kiválasztásával automatikusan az intézményi fizetési felületre
jut, ahol a „Fizetési megoldás”-ok közül alapértelmezetten a VPOS fizetés kerül
felajánlásra, ezt változatlanul kell hagynia. Ugyanitt megtalálja és bejelöli a fizetési
értesítésben kapott jogcímhez, igazgatási ügyazonosítóhoz, fizetendő összeghez tartozó
ügyet. Azonos ügyfélhez tartozó több ügy esetén az eljáró személy összevonhatja és egy
fizetési tranzakcióban is teljesítheti a több fizetési kötelezettséget. Az összevonás esetén
az ügyek kiválasztása után az Összeg / határidő számítása gomb megnyomása is
szükséges.

A „Hozzájárulok a tranzakcióhoz kapcsolódó igazgatási ügyazonosítók, jogcímek és a
hozzájuk tartozó fizetendő részösszegek bankomnak történő átadásához” mezőben
jelölheti, hogy a bankja megkapja-e a fizetendő ügyhöz kapcsolódó ügyleírást (jogcímet),
a részösszegeket, illetve az ügy azonosítóit. Amennyiben az adatok átadásra kerülnek,
azok megjelenhetnek a banki fizetési felületeken, segítve a fizetendő ügy beazonosítását.
Ha nem járul hozzá az adatok átadásához, az a fizetés folyamatát nem befolyásolja, ebben
az esetben a fizetési felületen csupán a rendszer által adott pénzügyi ügyazonosító fog
megjelenni.
5. Az ügy/ügyek és a fizetési megoldás kiválasztása után az „Elfogadás” gombra kattintva
az eljáró személy az OTP VPOS fizetési felületére átirányításra kerül, ahol az OTP Bank
által garantált biztonságos környezetben fizethet - más internetes bankkártyás fizetési
megoldásokhoz hasonlóan - a megjelenő mezőket a bankkártya adataival értelemszerűen
kitöltve. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Lezárás” gombot csak akkor használják, ha
eldöntötték, hogy a bejelölt fizetési kötelezettségeket mégsem VPOS fizetéssel, hanem
számlavezető bankjuknak adott átutalási megbízással rendezik.
6.

A banki fizetési folyamat befejeztével az ügyfél visszairányításra kerül a fizetési felületre,
ahol a sikeresen/sikertelenül fizetett, illetve lezárt tranzakciókról kapott banki értesítések
alapján befizetései sikerességét nyomon követheti.

Amennyiben a fizetés pl. hálózati probléma, áramkimaradás miatt sikertelen volt, az ügyfél
erről a „Fizetési folyamatok áttekintése” menüpont alatt tájékozódhat és a fizetési
értesítőben közölt fizetési határidőn belül új kártyás fizetést indíthat. A „Fizetési megoldás
és összevonás törlése” gombbal a tétel ismét a fizetendők közé helyezhető: a törlés
hatására a tételek újra megjelennek az „Ügyek összevonása, fizetési megoldás
kiválasztása” funkcióban, és új összevonás, fizetési megoldás választása lehetséges.

A „Lezárt fizetések megtekintése” menüpont alatt a sikeresen lezárt tranzakció jelenthet
valós sikeres befizetést, de jelentheti azt is, hogy az ügyfél elutasította a VPOS fizetési módot,
és egyéb módon kívánja rendezni a befizetést (átutalási megbízással).
Lezárt fizetés esetén - ha az tévesen történt az ügyfél részéről -, kérhető a fizetési értesítés
ügyintéző általi újraküldése, ami egyebek mellett új igazgatási ügyazonosítót is tartalmaz.

7. Az eljáró személy a fizetési felületen a „Vissza a szakrendszer oldalára” gombbal
léphet vissza a hivatali oldalra, ahol amennyiben nem kíván további fizetést végezni, a
„Kijelentkezés” gombra kattintva kilép a fizetési rendszeréből és az Ügyfélkapu
kijelentkezési felületre jut. Ezen a felületen a központi rendszer automatikusan kilépteti
az ügyfélkapujáról, így csak újbóli ügyfélkapu bejelentkezéssel tud további ügyeket
intézni.
A fenti egyszerű folyamatleírás mellett a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő
kérdésekre, problémákra bővebb információk a Felhasználói Kézikönyvben találhatók,
mely az intézményi fizetési felület Súgó funkciójával is megjeleníthető.

