
Rövid útmutató az illeték elektronikus megfizetéséhez az Építésügyi Fizetési Portálon 

(ÉFP) efp.e-epites.hu 
 

Az Építésügyi Fizetési Portál segítségével az ÉTDR rendszerben elektronikusan indított építésügyi hatósági eljárás 

illetéket elektronikusan fizetheti meg. A sikeres fizetésről szóló elektronikus igazolás az ÉTDR rendszerbe néhány 

perc múlva bejegyzésre kerül, és azt a hatósági ügyintéző is látni fogja. Így nem szükséges fizetési bizonylatot 

benyújtania az építésügyi hatósághoz. 

 

A fizetés megkezdéséhez ÉFP főoldalon a baloldali menünben válassza a Fizetés, ÉTDR menüpont! 

 

A fizetéshez az alábbi adatokat szükséges megadni: 

Adatmező neve Az adatmező kitöltése 

Fizető személy neve A fizető személy (vagy jogi személy) neve 

Fizető személy e-mail címe 
(2-szer kérjük megadni) 

E-mail cím, amire az ÉFP automatikus e-mail-t küld majd a fizetésről.   
Az esetleges gépelési hibák ellenőrzése céljából az e-mail címet kétszer kell megadni. 

Fizetési mód A legördülő listából több fizetési mód közül lehet választani: 

 OTP VPOS: internetes bankkártyás fizetés, bármelyik bank számlájához használható. 

 Házibank fizetési módok: csak az FHB, MKB és Unicredit banknál számlát vezető 
felhasználók számára. További információ az oldal alján. 

Tárhely azonosító a 
szakrendszerben 

Az ÉTDR rendszerben indítandó/indított építésügyi hatósági eljárás azonosítója: 12 jegyű 
szám, az első 4 számjegy az évszám, pl.: 201701234567 
 
Az itt megadott azonosítóhoz az ÉFP automatikusan megjeleníti az ingatlan pontos címét. 
Ellenőrizze, hogy valóban ehhez az ingatlanhoz kíván fizetni! 
Az ÉTDR rendszerben ehhez a tárhelyhez kerül majd bejegyzésre a sikeres fizetés. 
Javasoljuk, hogy a fizetés megkezdése előtt jegyezze fel a tárhely azonosítót.  

Jogcím: A legördülő listából válassza az Illeték jogcímet. 
A Célszámla mezőben az országos eljárási illeték számla száma automatikusan megjelenik. 
Erre a számlára továbbítja majd a fizetést a Lechner Nkft. 

Összeg A fizetendő összeg. 

Megjegyzés Kitöltése nem kötelező.  

 

Az adatok megadása után kattintson a [Fizetési tervbe] nyomógombra: a fizetési tétel a listába kerül. 

Ha nem kíván több tételt fizetni, akkor haladjon tovább:  

 a „captcha” elembe írja bele az elemben látható 2 szót. (számítógépes robotok elleni védelemre szolgál) 

 kattintson a [Fizetés] nyomógombra. 

 

A tényleges fizetés a választott fizetési módtól függ: 

 OTP-VPOS fizetés: a fizetés az OTP internetes bankkártyás fizetési oldalán történik. Az OTP oldalán megadott 

bankkártya adatokat az ÉFP rendszer nem fogja megismerni. A fizetésre 8 perc áll rendelkezésére. A 

tényleges fizetés után ismét az ÉFP oldala lesz látható. Sikeres fizetés esetén a fizetési igazolás pdf azonnal 

letölthető, illetve a fizetés adatai átadásra kerülnek az ÉTDR rendszerbe. 

 Házibank fizetési módok: az FHB (vállalkozási), MKB és Unicredit bank ügyfelei házibank fizetési módot is 

választhatnak. A fizetési adatok részeként a bankszámla számuk 3x8 jegyű számát is meg kell adniuk. 

FONTOS: Az ÉFP „EFER fizetési kérést” küld az FHB/MKB/Unicredit bankhoz az itt megadott számlászámhoz. Az EFER 

fizetési kérés nem teljesül automatikusan! A számlatulajdonosnak be kell lépni a bank web-oldalára és az EFER fizetést 

jóvá kell hagynia. Az ÉFP az EFER fizetési kérést 7 napos teljesítési határidővel adj át. A jóváhagyott fizetést a bankok a 

teljesítési határidő napján indítják csak el. Ha ennél korábban szeretné elindítani a fizetést, akkor a banki felületen 

módosítsa az esedékesség dátumát. 

 

Az elektronikus fizetés eredményéről az ÉFP e-mail-ben küld értesítést a fizetéskor megadott címre. Az e-mail 

segítségével legutóbbi és valamennyi korábbi fizetését megtekintheti és a fizetési igazolást utólag is letöltheti. 

 

Az ÉFP használatával vagy egy konkrét fizetéssel kapcsolatos kérdéseit az efphelpdesk@e-epites.hu címen fogadjuk. 

mailto:efphelpdesk@e-epites.hu

