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Az okmányirodák számos esetben a tájékoztatásunkat kérik a fellebbezési eljárásban megfizetni 
elmulasztott jogorvoslati illeték hiánypótlásával kapcsolatos kötelezettségeikről. Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörében, a Kormánymegbízott felhatalmazásával eljárva 
a joggyakorlat egységesítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. § 
(2) bekezdés g) pontja szerinti szakmai segítségnyújtás keretében kialakított jogi véleményemről az 
alábbiakban szeretnék tájékoztatást nyújtani.  
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (1) bekezdése szerint, a 
közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást 
kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésekben foglaltak 
kivételével. 
 
Az Itv. 73/A. § (1) bekezdése alapján, ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az 
eljáró hatóság az eljárás megindításakor, elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73. § (6) 
bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően - postai úton előterjesztett 
beadvány esetén postai úton, elektronikus úton kezdeményezett eljárások esetén elektronikus úton is - 
az ügyfelet figyelmezteti az illeték megfizetésére azzal, hogy ha 
a) a megfizetni elmulasztott illetéket illetékbélyegben kellett leróni, akkor illetékbélyegben, postai úton 
történő felhívás esetén válasz-levelezőlapon, 
b) egyéb fizetési mód esetén átutalással vagy készpénzzel 
8 napon belül nem fizeti meg és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására 
tekintettel végzéssel nem szüntette meg, a 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A 
fizetési határidőt a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől kell számítani. Ha a felhívásra postai úton kerül 
sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét - e címen 200 forintot - a válasz-levelezőlapon 
illetékbélyegben, egyéb esetben pénzzel kell megfizetni. A figyelmeztetés megtörténtét, illetőleg a 
felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni, illetőleg az ügyféllel igazoltatni kell. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés h) pontja értelmében, a hatóság az eljárást megszünteti, ha a 
hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni és az 
ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt 
nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül. 
 
Abban az esetben tehát, ha például az ügyfél a döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésen a 
jogorvoslati illetéket nem rója le, az Itv. 73/A. (1) bekezdése alapján Hivatalunknak kell őt felszólítani 
arra, hogy gondoskodjon annak megfizetéséről. Amennyiben az ügyfél a felhívásnak nem, vagy az előírt 
határidőn túl tesz eleget, Hivatalunk köteles a Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja alapján a jogorvoslati 
eljárását megszüntetni.  
 
Az okmányirodáknak az Itv. 73/A. § (1) bekezdése vonatkozásában a fellebbezési eljárásokban a 
jogorvoslati illeték hiánypótlására a hatásköre nem terjed ki. Megjegyzendő azonban, hogy a fenti 
megállapítások a jogorvoslati eljárásokra vonatkoznak, egyéb ügyekben - pl. a közúti közlekedési 
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 
30.) BM rendelet 88/A. § alapján a jármű tulajdonjog bejegyzésének késedelmes teljesítése miatti 
mulasztási bírság behajtása esetén - az eljárás módját a más vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
határozzák meg. 
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