
Az eljárási illeték megfizetése az építésügyi hatósági eljárásokban  
(lezárva: 2016. január 12-én.) 

 
 
Hol kezdeményezik az 
eljárást? 

Papír alapú kérelem esetén Elektronikus eljárás esetén 
- kérelem benyújtásakor 
- hiánypótlásra 

Járásszékhely települési 
önkormányzat jegyző 
(elsőfokú építésügyi 
hatóság) 

Illetékbélyeggel az eljárást 
kezdeményező iraton vagy 
átutalással 
A települési önkormányzat saját 
illetékbeszedési számlája javára. 
(Az illetékbevételt negyedévente 
kell utalni a Magyar 
Államkincstár számlájára.)                   
 
[Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (1) 
bekezdés 
A közigazgatási hatósági eljárási illetéket 
a) az eljárás megindításakor az eljárást 
kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy 
b) átutalással, az átutalás 
közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme 
vagy székhelye, valamint a bb) alpont esetén az 
ügyszám feltüntetésével 
ba) az eljárás kezdeményezését megelőzően 
vagy 
bb) az eljáró hatóság felhívására 
kell megfizetni a (2)-(4), a (4a), a (7) és (8), 
valamint a (11) bekezdésben foglaltak 
kivételével.] 
   
[Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. r. 145. § (4)-(5) bekezdések 
(4) A helyi önkormányzat 
a) közigazgatási hatósági eljárási illeték, 
továbbá az azzal összefüggésben felszámított 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére 
szolgáló fizetési számlát, 
b) a gépjárműadó befizetésére szolgáló 
gépjárműadó fizetési számlát, 
c) más által kimutatott adók módjára 
behajtandó köztartozások - kizárólag a helyi 
önkormányzatot megillető köztartozások 
kivételével - befizetésére idegen bevételek 
elszámolására szolgáló fizetési számlát, 
d) letéti számlát, 
e) devizaszámlát és 
f) a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 
elkülönítésére szolgáló alszámlát nyithat és 
tarthat fenn. 
(5) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerint 
nyitott alszámlákról, valamint a (4) bekezdés 
a)-c) pontja szerint vezetett fizetési számlákról 
kizárólag az alábbi műveletek teljesíthetők: 
a) a helyi önkormányzat fizetési számlájára, 
valamint annak a (3) bekezdés szerinti 
alszámláira való átutalás, 
b) más által kimutatott és beszedett adók 
módjára behajtandó köztartozások átutalása a 

- átutalási megbízással (ideértve 
a készpénz-átutalási megbízást 
is) vagy 

- ha erre lehetőség van, 
bankkártyával vagy  

- az Építésügyi Fizetési Portál 
(https://efp.e-epites.hu) 
használatával az EFER-en 
keresztül 

A települési önkormányzat saját 
illetékbeszedési számlája javára. 
(Az illetékbevételt negyedévente 
kell utalni a Magyar Államkincstár 
számlájára.)                   
 
[Itv. 73. § (4a) bekezdés 
Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi 
hatósági, valamint az azokban szükséges 
szakhatósági eljárások illetékét készpénz 
átutalási megbízással, átutalási megbízással, 
bankkártyás átutalással vagy - ha erre lehetőség 
van - elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszeren keresztül, az eljárás megindítását 
megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. 
Az eljárási illeték megfizetését az átutalási 
megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat 
másolatával kell igazolni.] 
 
[Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. r. 145. § (4)-(5) bekezdések 
(4) A helyi önkormányzat 
a) közigazgatási hatósági eljárási illeték, 
továbbá az azzal összefüggésben felszámított 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére 
szolgáló fizetési számlát, 
b) a gépjárműadó befizetésére szolgáló 
gépjárműadó fizetési számlát, 
c) más által kimutatott adók módjára 
behajtandó köztartozások - kizárólag a helyi 
önkormányzatot megillető köztartozások 
kivételével - befizetésére idegen bevételek 
elszámolására szolgáló fizetési számlát, 
d) letéti számlát, 
e) devizaszámlát és 
f) a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 
elkülönítésére szolgáló alszámlát nyithat és 
tarthat fenn. 
(5) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerint nyitott 
alszámlákról, valamint a (4) bekezdés a)-c) 
pontja szerint vezetett fizetési számlákról 
kizárólag az alábbi műveletek teljesíthetők: 
a) a helyi önkormányzat fizetési számlájára, 
valamint annak a (3) bekezdés szerinti 

https://efp.e-epites.hu/


tartozást kimutató által megadott fizetési 
számlára, 
c) a központi költségvetést megillető 
közigazgatási hatósági eljárási illeték- és az 
azzal összefüggésben felszámított pótlék-, 
mulasztási bírságbevétel átutalása a Kincstár 
által vezetett fizetési számlára, 
d) az adózó - visszatérítésre jogosult - részére 
történő visszatérítés, ideértve az Art. szerint 
fizetett kamatot is, és 
e) az adózó kérelmére a (3) bekezdés b) és c) 
pontja szerint nyitott alszámlák, valamint a 
(4) bekezdés a)-c) pontja szerint vezetett 
fizetési számlák közötti átvezetések.] 
  

alszámláira való átutalás, 
b) más által kimutatott és beszedett adók 
módjára behajtandó köztartozások átutalása a 
tartozást kimutató által megadott fizetési 
számlára, 
c) a központi költségvetést megillető 
közigazgatási hatósági eljárási illeték- és az 
azzal összefüggésben felszámított pótlék-, 
mulasztási bírságbevétel átutalása a Kincstár 
által vezetett fizetési számlára, 
d) az adózó - visszatérítésre jogosult - részére 
történő visszatérítés, ideértve az Art. szerint 
fizetett kamatot is, és 
e) az adózó kérelmére a (3) bekezdés b) és c) 
pontja szerint nyitott alszámlák, valamint a (4) 
bekezdés a)-c) pontja szerint vezetett fizetési 
számlák közötti átvezetések.] 
 

Járási hivatal  
(elsőfokú építésügyi és 
építésfelügyeleti 
hatóság) 

- készpénz-átutalási megbízás 
útján vagy 

- az Építésügyi Fizetési Portál 
(https://efp.e-epites.hu) 
használatával az EFER-en 
keresztül vagy 

- ha erre lehetőség van, 
bankkártyával vagy 

- ha erre lehetőség van, 
házipénztárba készpénzzel 
(naponta kell utalni az Eljárási 
illetékbevételi számla javára) 

A Magyar Államkincstár által 
vezetett Eljárási illetékbevételi 
számla javára. 
 
[Itv. 73. § (2) bekezdés 
A járási hivatalnál és a kormányablaknál 
nem elektronikus úton kezdeményezett 
közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - 
a) az eljárás megindítását megelőzően 
készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 
b) amennyiben a járási hivatalban vagy a 
kormányablakban erre lehetőség van, az 
eljárás megindításával egyidejűleg 
ba) elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszeren keresztül, 
bb) bankkártyával vagy 
bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 
c) az eljárás megindítását megelőzően 
átutalással 
kell megfizetni az adópolitikáért felelős 
miniszter rendeletében megjelölt számla javára 
azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket 
készpénz-átutalási megbízással a járási 
hivatal és a kormányablak naponta fizeti meg 
az említett számla javára.] 
 
Az eljárási illetékek megfizetésének és a 
megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 
szóló 44/2004. PM r. 4. § (3) bekezdés 
Az ellenőrzést és az eltérések rendezését 
követően az okmányiroda és a járási hivatal a 

- átutalási megbízással (ideértve 
a készpénz-átutalási megbízást 
is) vagy 

- ha erre lehetőség van, 
bankkártyával vagy 

- az Építésügyi Fizetési Portál 
(https://efp.e-epites.hu) 
használatával az EFER-en 
keresztül 

A Magyar Államkincstár által 
vezetett Eljárási illetékbevételi 
számla javára. 
 
[Itv. 73. § (4a) bekezdés 
Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi 
hatósági, valamint az azokban szükséges 
szakhatósági eljárások illetékét készpénz 
átutalási megbízással, átutalási megbízással, 
bankkártyás átutalással vagy - ha erre lehetőség 
van - elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszeren keresztül, az eljárás megindítását 
megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. 
Az eljárási illeték megfizetését az átutalási 
megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat 
másolatával kell igazolni.] 
 
Az eljárási illetékek megfizetésének és a 
megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 
szóló  44/2004. PM r. 4. § (3) bekezdés 
Az ellenőrzést és az eltérések rendezését 
követően az okmányiroda és a járási hivatal a 
Kincstár által vezetett 10032000-01012107 
számú Eljárási illetékbevételi számlára naponta 
fizeti be a házipénztárba befizetett eljárási 
illetéket.] 

https://efp.e-epites.hu/
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Kincstár által vezetett 10032000-01012107 
számú Eljárási illetékbevételi számlára 
naponta fizeti be a házipénztárba befizetett 
eljárási illetéket.] 
 

Kormányhivatal 
(másodfokú építésügyi 
és építésfelügyeleti 
hatóság) 

Illetékbélyeggel az eljárást 
kezdeményező iraton vagy 
átutalással. 
A Magyar Államkincstár által 
vezetett Eljárási illetékbevételi 
számla javára. 
 
[Itv. 73. § (1) bekezdés 
A közigazgatási hatósági eljárási illetéket 
a) az eljárás megindításakor az eljárást 
kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy 
b) átutalással, az átutalás 
közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme 
vagy székhelye, valamint a bb) alpont esetén az 
ügyszám feltüntetésével 
ba) az eljárás kezdeményezését megelőzően 
vagy 
bb) az eljáró hatóság felhívására 
kell megfizetni a (2)-(4), a (4a), a (7) és (8), 
valamint a (11) bekezdésben foglaltak 
kivételével.] 
 
 
 
 

- átutalási megbízással (ideértve 
a készpénz-átutalási megbízást 
is) vagy 

- ha erre lehetőség van, 
bankkártyával vagy 

- az Építésügyi Fizetési Portál 
(https://efp.e-epites.hu) 
használatával EFER-en 
keresztül 

A Magyar Államkincstár által 
vezetett  Eljárási illetékbevételi 
számla javára. 
 
[Itv. 73. § (4a) bekezdés 
Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi 
hatósági, valamint az azokban szükséges 
szakhatósági eljárások illetékét készpénz 
átutalási megbízással, átutalási megbízással, 
bankkártyás átutalással vagy - ha erre lehetőség 
van - elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszeren keresztül, az eljárás megindítását 
megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. 
Az eljárási illeték megfizetését az átutalási 
megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat 
másolatával kell igazolni.] 
 

 
 
Illetékbeszedési számlaszámok: 
 

- az Építésügyi Fizetési Portál (https://efp.e-epites.hu) használatával (az EFER-en 
keresztül) a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási 
illetékbevételi számlára történik az átutalás.  

- hatóságonkénti eltérések 
• A járásszékhely települési önkormányzat jegyző által lefolytatott építésügyi 

hatósági eljárásokban az Önkormányzat illetékbeszedési számlájára történik 
az illeték befizetése, illetve az átutalása. A beszedett illetékkel az Önkormányzat ¼ 
évente számol el a Magyar Államkincstár felé.  
Az építésügyi hatósági jogkört gyakorló járásszékhely települési önkormányzati 
jegyzők önkormányzatainak rendelkezniük kell illetékbeszedési számlaszámmal.  
Ezeket a számlaszámokat közérdekből nyilvános adatként kötelesek az 
önkormányzatok közzétenni. 

•  A megyei és fővárosi kormányhivatal járási hivatalainak építésügyi hatósági 
eljárásaiban - az okmányirodákkal azonosan - a Magyar Államkincstár által 
vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlára történik a 
befizetés, illetve az átutalás.   

• A megyei és fővárosi kormányhivatalnak az építésügyi, építésfelügyeleti 
hatósági eljárásaiban a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 
számú Eljárási illetékbevételi számlára történik a befizetés, illetve az átutalás.  
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