
Az objektív felelősség körében kiszabott közigazgatási bírságok megfizethetőek:  

 Határozattal postázott csekken (Magyarország területén belül)  

 a https://kozigbirsag.police.hu oldalon elektronikusan az Elektronikus Fizetési és 

Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, díjmentes bankkártyás fizetéssel 

(VPOS)  
 az Országos Rendőr-főkapitányság célelszámolási számlájára utalással  

Az Országos Rendőr-főkapitányság Pénzforgalmi jelzőszáma objektív felelősséggel 

kapcsolatos bírság befizetések esetén: 

10032000-01040061-00000000 

Az utalás közleményében az ügyszámot és a rendszámot kötelező feltüntetni! 

Deviza-átutalási megbízáson az alábbi adatokat szükséges megadni: 

 Kedvezményezett neve: Országos Rendőr-főkapitányság  

 Kedvezményezett IBAN száma: HU72100320000104006100000000  

 Kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár  

 Kedvezményezett bankjának SWIFT kódja: HUSTHUHB  

 Levelező bank neve: Magyar Nemzeti Bank  

 Levelező bank SWIFT kódja: MANEHUHB  

 Az utalás közleményében az ügyszámot és a rendszámot kötelező feltüntetni! (A 

kedvezményezett címének, és a bank címének megadása nem kötelező!)  

Az objektív felelősség körében kiszabott közigazgatási bírságok esetében az eljárási illeték 

megfizethető: 

 Illetékbélyegen (Magyarország területén belül) 

 hatóság hiánypótlási felhívására, vagy külföldről átutalással az alábbiak szerint: 

Az Országos Rendőr-főkapitányság Pénzforgalmi jelzőszáma illeték befizetések esetén: 

10032000-01040061-00000000  

(Az utalás közleményében az ügyszámot, rendszámot „illeték” szót kötelező feltüntetni!) 

Kérjük, hogy az átutalási megbízást szíveskedjenek figyelmesen kitölteni, a megadott 

utasításnak megfelelően! 

Befizetéssel kapcsolatos további információ:  

befizetes@orfk.police.hu 

http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-

ugyintezes!gazdasagi-szakterulet!befizetesek-nyilvantartasa!birsag-befizetes 
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Administrative penalty relating to objective responsibility can be paid: 

 by cheque posted with the decision (within the territory of Hungary) 

 by e-Payment on the hompage https://kozigbirsag.police.hu by free of charge credit 

card payment (VPOS)  

 by bank wire transfer to the bank account of the Hungarian Police Headquarters  

Data required for foreign currency bank wire transfer: 

 Beneficiary’s name: Országos Rendőr-főkapitányság  

 Beneficiary’s IBAN: HU72100320000104006100000000  

 Beneficiary’s bank: Magyar Államkincstár  

 Beneficiary’s bank’s SWIFT/BIC code: HUSTHUHB  

 Correspondent bank’s name: Magyar Nemzeti Bank  

 Correspondent bank’s SWIFT/BIC code: MANEHUHB  

Case number and license plate number are required to state in the remittance 

information of the bank wire transfer. (Address of the beneficiary and address of the 

beneficiary’s bank are not required to fill out.)  

Duty for the administrative proceeding relating to objective responsibility can be paid: 

 by revenue stamp (within the territory of Hungary) 

 pay by bank wire transfer to the bank account of the Hungarian Police Headquarters 

from abroad or in case of official notice for completion of documents 

Data required for foreign currency bank wire transfer:  

Case number and the word „illeték” are required to state in the remittance information 

of the bank wire transfer.  

 Beneficiary’s name: Országos Rendőr-főkapitányság  

 Beneficiary’s IBAN: HU72100320000104006100000000  

 Beneficiary’s bank’s SWIFT/BIC code: HUSTHUHB  

 Correspondent bank’s name: Magyar Nemzeti Bank  

 Correspondent bank’s SWIFT/BIC code: MANEHUHB  

(Address of the beneficiary and address of the beneficiary’s bank are not required to fill out.) 

Please note, that to successful bank transfer, payment data needs to be filled out exactly. 

For more information about payment: 

befizetes@orfk.police.hu 

http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-

ugyintezes!gazdasagi-szakterulet!befizetesek-nyilvantartasa!birsag-befizetes 
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