KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(a BIRERT adatlap kitöltéséhez)
Az adatlapot a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam
által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 6. §-a alapján a bíróságok küldik meg. A bíróságok havonta egy alkalommal, a
következő hónap 15. napjáig kísérőjegyzékkel küldik meg az értesítéseket a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal (a továbbiakban: adóhatóság) részére.
Az adatlapot adósonként kell kitölteni és az adós lakóhelye (székhelye) szerint illetékes
megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság (a továbbiakban: adóigazgatóság) részére kell
megküldeni.
A nyomtatvány kizárólag papír alapon nyújtható be.
A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a kezelőiroda az adóst terhelő illeték és költség
összegéről értesítést állít ki, amely tartalmazza a végrehajtáshoz szükséges - a 4. § (3)
bekezdés szerinti - adatokat, ideértve az adós belföldi vagyonára vonatkozó adatokat is. Az
illetékre vonatkozó értesítést a kezelőiroda az állami adó- és vámhatóság által erre a célra
rendszeresített nyomtatványon az adós lakóhelye szerinti állami adó- és vámhatóságnak küldi
meg.
A rendelet 6. § (2) bekezdése szerint, ha az adós ismeretlen helyen tartózkodik, a bíróság - ha
erről tudomása van - az értesítésben az állami adó- és vámhatóságot az adós belföldön lévő
vagyonának hollétéről is tájékoztatja.
A rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a bíróság minden adósról külön értesítést állít ki és
abban feltünteti a határozat jogerőre emelkedésének időpontját. Egyetemleges adóstársak
esetén az egyetemlegességre, és az egyetemleges adóstárs személyi adataira is utalni kell.
BIRERT főlap
Az adatlap (A) blokkját az adóhatóság tölti ki.
Az adatlap (B) blokkjának 1. pontjában kérjük, hogy a bírósági ügyszámot szíveskedjenek
feltüntetni.
A 2. pontban az elsőfokú bíróság nevét kérjük rögzíteni.
A 3. pontban az elsőfokú bíróság határozatának keltét (év, hónap, nap) szíveskedjenek
megadni.
A 4. pontban az első fokú bíróság határozatának számát kérjük feltüntetni.
Az 5. pontban az elsőfokú bíróság székhelyét kérjük feltüntetni.
A 6.-9. pontokat abban az esetben kérjük kiölteni, amennyiben másodfokú eljárás is
folyamatban volt az ügyben.
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A 10-11. pontot abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben felülvizsgálati eljárás is
folyamatban volt az ügyben.
A 12. pontban a határozat jogerőre emelkedésének időpontját (év, hónap, nap) kérjük
feltüntetni.
A 13. pontban az eljárásban le nem rótt, állami adóhatóság által behajtandó illeték összegét
kérjük megjelölni forintban, ezer forintra kerekítve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 3. számú melléklet I/4. pontja értelmében. A rendelet 6. § (5) bekezdése szerint, ha az
az összeg, amelynek megfizetésére az adós köteles, az 1000 forintot nem haladja meg, az
értesítést mellőzni kell.
A 14. pontban a kísérőjegyzék számát kérjük feltüntetni.
A 15. pontban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 3. § (4) bekezdése szerint,
az illetékfizetési kötelezettség keletkezésének, tehát az eljárás megindítása iránti kérelem
előterjesztésének időpontját (év, hónap, nap) szíveskedjenek megadni.
A (C) blokkban az 1. pontban kell feltüntetni az értesítést kiállító ügyintéző nevét, a 2.
pontban az értesítés helyét, dátumát. Az értesítést az aláírási joggal rendelkező értesítést
készítő ügyintéző, ennek hiányában, annak aláírási joggal rendelkező felettese írja alá és látja
el bélyegzővel.
BIRERT-1. számú lap
Kérjük, hogy ezen lapot abban az esetben szíveskedjen kitölteni, amennyiben magánszemély
adós vonatkozásában állítja ki az értesítést. Amennyiben nem magánszemély adós
tekintetében állítja ki az értesítést, úgy kérjük, hogy a BIRERT-2. számú lapot szíveskedjen
kitölteni.
A magánszemély adós adatai
Az 1. pontban kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni az adós adóazonosító jelét, amennyiben
ez a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 230. § (2)
bekezdése szerint a bíróság rendelkezésére áll.
A 2. pontban kérjük, hogy az adós családi nevét szíveskedjen rögzíteni. A doktori cím
feltüntetésére van lehetőség, de az id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellőzni.
A 3. pontban az adós utónevét (utóneveit) kérjük szerepeltetni.
A 4. pontban az adós születési helyét kérjük beírni.
Az 5. pontban az adós születés évét, hónapját (arab számmal 1-től 12-ig) és napját kérjük
megjelölni.
A 6. pontban az adós édesanyjának születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni.
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A 7. pontban az adós édesanyjának a születési anyakönyv szerinti utónevét, utóneveit kérjük
beírni.
A 8. pontban az adós személyi igazolványában, vagy a lakcímet igazoló hatósági
igazolványában feltüntetett állandó lakóhelyének címét kérjük beírni: az irányítószámot, a
helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot,
ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát
kérjük megjelölni.
A 9. pontban a külföldi állampolgár adós személyazonosítására alkalmas okmányában vagy
a lakcímet igazoló hatósági igazolványában feltüntetett állandó lakóhelyét kérjük beírni: az
irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.),
a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó,
akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 10. pontban a postázási (egyéb értesítési) címet kérjük megjelölni, amennyiben ez a bíróság
előtt ismert.
A 11. pontban az adós foglalkozását kérjük feltüntetni.
A 12. pontban az adós képviselőjének nevét kérjük feltüntetni, amennyiben az adós képviselő
útján járt el a bírósági eljárásban.
A 13. pontban az adós képviselőjének címét, székhelyét kérjük rögzíteni, amennyiben a 12.
pont ki van töltve.
A 14. pontban az adós munkáltatójának (utolsó ismert munkáltatójának) nevét kérjük
feltüntetni, amennyiben ez a bíróság előtt ismert.
A 15. pontban az adós munkáltatójának (utolsó ismert munkáltatójának) székhelyét kérjük
feltüntetni, amennyiben ez a bíróság előtt ismert.
A 16. pontban kérjük feltüntetni az adós belföldi vagyonára vonatkozó adatokat, amennyiben
ez a bíróság előtt ismert.
A 17. pontban kérjük rögzíteni, amennyiben az adóst egyetemlegesen kötelezte a bíróság az
eljárási illeték megfizetésére. Kérjük, hogy amennyiben az egyetemleges kötelezés ténye
fennáll, úgy a kódkockába „I”, azaz igen értékét rögzítsék.
Az egyetemlegesen kötelezett adóstársak személyi adatait a BIRERT-3. számú lapon kérjük
kitölteni.
A 18. pontban kérjük megjelölni, hogy az adós mint kötelezett esetében a kötelezettség aránya
megállapítható-e. Kérjük, hogy amennyiben a kötelezettség aránya megállapítható, úgy a
kódkockába az „I”, azaz Igen értéket rögzítsék. Amennyiben az Itv. 38. (2) bekezdésének
megfelelően a kötelezettség aránya megállapítható, akkor a kötelezettnek az érdekeltség
arányában kell az illetéket megfizetni, úgy kérjük a kötelezettség arányát is megjelölni.
A 19. pontban egyéb adatok rögzítésére van lehetőség.
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A 20. pontban kérjük, hogy a kódkockában „x”-szel szíveskedjen jelölni, amennyiben az
értesítésben feltüntetett adatokon kívül egyéb adat nem áll a bíróság rendelkezésére. Ebben az
esetben az adóhatóság nem fogja a bíróságot az értesítésben nem szereplő, további adatok
kérése érdekében megkeresni.
BIRERT-2. számú lap
Kérjük, hogy ezen lapot abban az esetben szíveskedjen kitölteni, amennyiben nem
magánszemély adós vonatkozásában állítják ki az értesítést. Amennyiben magánszemély adós
tekintetében állítja ki az értesítést, úgy kérjük, hogy a BIRERT-1. számú lapot szíveskedjen
kitölteni.
A nem magánszemély adós adatai
Az 1. pontban az adós adószámát kérjük feltüntetni, amennyiben ez Pp. 230. § (2) bekezdése
szerint a bíróság rendelkezésére áll.
A 2. pontban a nem magánszemély teljes, a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítő
okiratban szereplő nevét kérjük beírni.
A 3. pont kódkockáiba a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítő okiratban feltüntetett
székhelycímet kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a
közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és
ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 4. pontban a nem magánszemély cégjegyzékszámát szíveskedjen feltüntetni, amennyiben a
nem magánszemély adós ezzel rendelkezik.
Az 5. pontban a külföldi vállalkozás elnevezését kérjük feltüntetni.
A 6. pontban a külföldi vállalkozás székhelyét kérjük rögzíteni, kérjük beírni: az
irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.),
a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó,
akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 7. pontban az adós képviselőjének nevét kérjük feltüntetni.
A 8. pontban az adós képviselőjének címét, székhelyét kérjük rögzíteni, kérjük beírni: az
irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.),
a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó,
akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 9. pontban kérjük rögzíteni, amennyiben a nem magánszemély adóst egyetemlegesen
kötelezte a bíróság az eljárási illeték megfizetésére. Kérjük, hogy amennyiben az
egyetemleges kötelezés ténye fennáll, úgy a kódkockába „I”, azaz igen értékét rögzítsék.
Az egyetemlegesen kötelezett adóstársak személyi adatait a BIRERT-3. számú lapon kérjük
kitölteni.
A 10. pontban kérjük megjelölni, hogy az adós mint kötelezett esetében a kötelezettség aránya
megállapítható-e. Kérjük, hogy amennyiben a kötelezettség aránya megállapítható, úgy a
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kódkockába az „I”, azaz Igen értéket rögzítsék. Amennyiben az Itv. 38. (2) bekezdésének
megfelelően a kötelezettség aránya megállapítható, akkor a kötelezettnek az érdekeltség
arányában kell az illetéket megfizetni, úgy kérjük a kötelezettség arányát is megjelölni.
A 11. pontban egyéb adatok rögzítésére van lehetőség.
A 12. pontban kérjük, hogy a kódkockában „x”-szel szíveskedjen jelölni, amennyiben az
értesítésben feltüntetett adatokon kívül egyéb adat nem áll a bíróság rendelkezésére. Ebben az
esetben az adóhatóság nem fogja a bíróságot az értesítésben nem szereplő, további adatok
kérése érdekében megkeresni.
BIRERT-3. számú lap
Egyetemlegesen kötelezett adóstársakra vonatkozó adatok
(A) blokk
Magánszemély adóstársra vonatkozó adatok
Az 1. pontban kérjük, hogy a magánszemély adóstárs adóazonosító jelét szíveskedjen
feltüntetni, amennyiben ez a bíróság előtt ismert.
A 2. pontban a magánszemély adóstárs családi nevét kérjük rögzíteni.
A 3. pontban a magánszemély adóstárs utónevét kérjük beírni.
A 4. pontban az adóstárs születési helyét kérjük beírni.
Az 5. pontban az adóstárs születési idejét kérjük rögzíteni.
A 6. pontban az adóstárs édesanyja családi nevét kérjük rögzíteni.
A 7. pontban az adóstárs édesanyja utónevét, utóneveit kérjük rögzíteni.
A 8. pontban az adóstárs személyi igazolványában, vagy a lakcímet igazoló hatósági
igazolványában feltüntetett állandó lakóhelyét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység
nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek
hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát
kérjük megjelölni.
A 9. pontban a külföldi állampolgár személyazonosítására alkalmas okmányában vagy a
lakcímet igazoló hatósági igazolványában feltüntetett állandó lakóhelyét kérjük beírni: az
irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.),
a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó,
akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 10. pontban a postázási (egyéb értesítési) címet kérjük megjelölni, amennyiben ez a bíróság
előtt ismert.
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A 11. pontban a kötelezettség arányát kérjük rögzíteni, amennyiben a BIRERT-1. vagy
BIRERT-2. számú lapon annak megjelölése történt, hogy a kötelezettség aránya
megállapítható.

(B) blokk
Nem magánszemély adóstársra vonatkozó adatok
Az 1. pontban az adóstárs adószámát kérjük feltüntetni, amennyiben ez a Pp. 230. § (2)
bekezdése szerint a bíróság rendelkezésére áll.
A 2. pontban a nem magánszemély adóstárs teljes, a kitöltéskor hatályos cégkivonatban,
létesítő okiratban szereplő nevét kérjük beírni.
A 3. pont kódkockáiba a kitöltéskor hatályos cégkivonatban, létesítő okiratban feltüntetett
székhelycímet kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a
közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és
ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 4. pontban a nem magánszemély adóstárs cégjegyzékszámát szíveskedjen feltüntetni,
amennyiben a nem magánszemély adós ezzel rendelkezik.
Az 5. pontban a külföldi vállalkozás elnevezését kérjük feltüntetni.
A 6. pontban a külföldi vállalkozás székhelyét kérjük rögzíteni, kérjük beírni: az
irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.),
a házszámot - ennek hiányában helyrajzi számot - és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó,
akkor ezek számát kérjük megjelölni.
A 7. pontban a kötelezettség arányát kérjük rögzíteni, amennyiben a BIRERT-1. vagy
BIRERT-2. számú lapon annak jelölése történt, hogy a kötelezettség aránya megállapítható.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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