
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

az eljárási illeték elektronikus úton történő megfizetéséről 

 
 
 
 

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes 

szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 

 

6/A. §
1
 (1)

2
 A közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési 

meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus 

úton kezdeményezett fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell 

megfizetni az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett - a közjegyző határozatában 

megjelölt - illeték-bevételi számlájára. 

(2) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott 

határozat ügyszámát és az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva 

feltüntetett sorszámot (a továbbiakban együtt: ügyszám). 

(3)
3
 A polgári perrendtartásról szóló törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 

törvény alkalmazását elrendelő más törvény rendelkezései szerint elektronikus úton 

eljáró fél az illetéket az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy 

az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti 

meg. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az 

eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító 

számát és - ha az ismert a - lajstromszámát. 

(4)
4
 Ha a fél a bírósági eljárás illetékét a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló törvény vagy a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett 

eljárásokban utalással fizeti meg az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett 

illetékbevételi számlájára, egyidejűleg fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a 

törölt cég) nevét, cégjegyzék számát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból - 

jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén - kitűnjék a jogorvoslat ténye. 

(5)
5
 Az átutalással történő illetékfizetés tényét az eljáró törvényszék a Kincstártól 

kapott illeték-bevételi számlakivonat adatai alapján a számlaforgalomba történő 

betekintéssel, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történő 

illetékfizetés tényét a 6/B. § szerint ellenőrzi. 

 

 

Az illeték elektronikus úton történő megfizetéséről a 

http://birosag.hu/ekapcsolattartas/illetek-megfizetése oldalon található bővebb 

tájékoztatás. 

 

 

Azonosító adatok hiányában az illetékbefizetés adott üggyel való kapcsolata nem 

állapítható meg, így az illetékfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit 

alkalmazza a bíróság. 
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