
ÚTMUTATÓ
Illeték lerovásáról Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) használatával

Ebben a körben is  meg kell  különböztetnünk a csődeljárásról és a  felszámolási  eljárásról  szóló
törvény hatálya alá tartozó eljárásokat és a polgári perrendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó
ügyeket.

Csődtörvény hatálya alá tartozó eljárások

Ebben  az  esetben  az  eljárás  indításával  egyidejűleg  igazolni  kell  a  befizetés  megtörténtét.  A
befizetést  az  Igazságügyi  Fizetési  Portálon (https://fizetes.im.gov.hu)  a  Fizetés menüpont
kiválasztásával lehet kezdeményezni. A megfelelő eljárás és törvényszék kiválasztása után meg kell
adnunk a befizetéshez szükséges adatokat.

A szükséges adatok kitöltését követően a Fizet gomb megnyomása után átkerülünk a bankkártyás
fizetést bonyolító bank oldalára, ahol a bankkártyánk adatait kell megadni.

https://fizetes.im.gov.hu/


Amennyiben a fizetés sikeres volt, egy összefoglaló oldalt kapunk a fizetés adatairól és egy letöltési
hivatkozást a létrejött fizetési ígérvényről (.FIZIG fájl).

Ennek  az  ígérvénynek  a  letöltési  hivatkozását  a  szolgáltató  e-mailben  is  megküldi  a  fizetési
adatoknál  megjelölt  e-mail  címre  és  1 éven keresztül  innen bármikor  letölthető.  Az ily  módon
letöltött .FIZIG fájlt kell a mellékletként csatolnunk az elektronikusan beküldött nyomtatványhoz.

Pp. hatálya alá eső eljárások

A Pp. hatálya alá tartozó eljárásokban a beadvány benyújtásától számított 3 munkanapon belül kell
az  illetéket  megfizetni.  Miután  a  beadvány  beérkezett  az  OBH  rendszerébe,  az  ügyfél  egy
visszaigazolást kap, melyen megtalálható az bírósági érkeztetés azonosítója (ÜKM azonosító), az
EFER fizetéshez  szükséges  internetes  hivatkozás,  valamint  az  illeték  befizetésével  kapcsolatos
egyéb lehetőségek és tudnivalók.

A visszaigazolásban található hivatkozásra kattintva az ügyhöz tartozó befizetési  oldalon találja
magát az ügyfél.



Itt csak a személyes adatok megadására (Név, E-mail cím, Számlavezető bank) van szükség, az
ügyhöz tartozó adatok automatikusan kitöltésre kerülnek a rendszer által. 

A szükséges adatok kitöltését követően a Fizet gomb megnyomása után átkerülünk a bankkártyás
fizetést bonyolító bank oldalára, ahol a bankkártyánk adatait kell megadni és elvégezhető a fizetés.

Sikeres fizetés esetén a fent megadott e-mail címre érkezik egy igazoló visszajelzés. További teendő
nincs, a bíróság automatikusan megkapja az értesítést a befizetésről.


