
Tájékoztató 
az elektronikus úton történő igazgatási szolgáltatási díjfizetési, illetve illetékfizetési 

kötelezettség teljesítésének módjáról 

 
1. Igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség 
1.1. Díjfizetési kötelezettség 
Ha az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet 1. és 2. mellékletében felsorolt 
eljárások valamelyikét kívánja elindítani, akkor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 
1.2. A befizetés módja 
Az igazgatási szoláltatási díjat az eljárást kezdeményező fél köteles az eljárás megindításakor az OAH 
10032000-01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. 
 
2. Eljárási illetékfizetési kötelezettség 
Eljárási illeték megfizetésének kötelezettsége az alábbi módok szerint teljesíthető: 
 
2.1. az eljárás kezdeményezése előtt 

 a Magyar Államkincstár 10032000-01012107. számú eljárási illetékbevételi számlája javára, 

 átutalási megbízás, vagy készpénz átutalási megbízás (az eljárási illeték bevételi számlára való 
postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján, 

 az átutalási megbízás, illetve a készpénz átutalási megbízás közlemény rovatában az Országos 
Atomenergia Hivatal intézményi azonosítója (10336820) megadásával, 

 az átutalási megbízás, illetve a készpénz átutalási megbízás PDF dokumentumban az eljárás 
dokumentumaihoz való csatolásával, 

 
vagy 
 
2.2. az eljárás kezdeményezése után 

 az Országos Atomenergia Hivatal szakrendszere által adott érkeztetőszám megismerését követő 
munkanapon, 

 a Magyar Államkincstár 10032000-01012107. számú eljárási illetékbevételi számlája javára, 

 átutalási megbízás, vagy készpénz átutalási megbízás (az eljárási illetékbevételi számlára való 
postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján, 

 az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű azonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a 
készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával. 

 
A 16-jegyű azonosító kód képzése 

1. A kód első 8 számjegye minden esetben az Országos Atomenergia Hivatal intézményi 
azonosítója: 10336820, 

2. A kód második 8 számjegyéből 
o az első kettő az évszám utolsó két számjegye, és 
o a további 6 számjegy az Országos Atomenergia Hivatal szakrendszere által adott 

érkeztetőszám első 6 számjegye (Például: érkeztetőszám: 000289/2016, ez alapján az 
azonosító: 1033682016000289). 

 
Átutalási megbízás 

Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home 
Banking útján adható. 


