
ORSZÁGOS  
BÍRÓSÁGI HIVATAL

Illetékesség

  Az illetékességi szabályok azt adják meg, hogy 
a hatáskörrel rendelkező  bíróságok közül 
melyik jár el az ügyben. 

  A bíróságok hivatalból vizsgálják 
illetékességüket.

  A keresetlevél formanyomtatványon vagy 
a keresetlevélben fel kell tüntetni, hogy 
pontosan hol lakik az alperes  
 ha nem jelöli meg, akkor hiánypótlás 
után visszautasítás.

  Tartalmaznia kell továbbá azt is, 
• ha a felek kikötötték valamely bíróság 

illetékességét, vagy azt
• ha a fél vagylagos illetékességet választ.

FONTOS: 

  Ha nem az illetékes bíróságra nyújtja be  a 
felperes keresetlevelét, a bíróság azt átteszi 
(megküldi) az illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

MELYIK BÍRÓSÁG ILLETÉKES?
• ahol az alperes lakik (ahol a cég székhelye 

van) – ÁLTALÁNOS ILLETÉKESSÉG

• amelyik kizárólagosan illetékes egy perre

• amelyik illetékességét kikötötték a felek

• amelyiket a felperes választotta  
(pl.: ingatlan fekvése, ügyletkötés helye, 
gyermektartásdíj esetén a kiskorú gyermek 
lakóhelye stb.)
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