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Kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelem1 

1. Eljáró bíróság: _____________________________________________________________ 

 

2. Kérelmező adatai 

Név: ________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: _____________________________________________ 

Lakóhely: ____________________________________________________________ 

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában): ____________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Kézbesítési cím (ha a lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér): ________________ 

_____________________________________________________________________ 

A kérelem előterjesztésére való jogosultság jogcíme:2 _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kérelmezett adatai 

Név: ________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ______________________________________________ 

Lakóhely: ____________________________________________________________ 

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában): ____________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Kézbesítési cím (ha a lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér): ________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                             
1 Három példányban szükséges benyújtani. 
2 Jelölje meg, hogy a kérelmező a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett. 
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4. A kapcsolattartással érintett gyermek, gyermekek adatai3 

1. számú gyermek 

 Név: ________________________________________________________________ 

 Születési név: _________________________________________________________ 

 Anyja neve: __________________________________________________________ 

 Születési hely, idő: _____________________________________________________ 

 Belföldi lakóhely: ______________________________________________________ 

 (Belföldi lakóhely hiányában) belföldi tartózkodási hely: _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. számú gyermek 

 Név: ________________________________________________________________ 

 Születési név: _________________________________________________________ 

 Anyja neve: __________________________________________________________ 

 Születési hely, idő: _____________________________________________________ 

 Belföldi lakóhely: ______________________________________________________ 

 (Belföldi lakóhely hiányában) belföldi tartózkodási hely: _______________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3. számú gyermek 

 Név: ________________________________________________________________ 

 Születési név: _________________________________________________________ 

 Anyja neve: __________________________________________________________ 

 Születési hely, idő: _____________________________________________________ 

 Belföldi lakóhely: ______________________________________________________ 

 (Belföldi lakóhely hiányában) belföldi tartózkodási hely: _______________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                             
3 Háromnál több érintett gyermek esetén pótlapon szükséges feltüntetni a további gyermekek adatait. 
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5. A kapcsolattartásra vonatkozó határozatot kibocsátó bíróság vagy gyámhatóság 
megnevezése:  

___________________________________________________________________________ 

 

6. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat száma: ___________________________________ 

 

7. Annak leírása, hogy a kapcsolattartás megszegése milyen felróható magatartással vagy 
mulasztással valósult meg vagy milyen egyéb tevékenység vagy mulasztás akadályozza vagy 
zavarja a kapcsolattartást:4 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                             
4 A körülmények kellően egyediesített előadása: ki, mikor, hol, mit, hogyan tett vagy nem tett. A magatartás 
leírásából ki kell tűnnie a felróhatóságot megalapozó körülményeknek. 
A 2017. évi CXVIII. törvény 22/B. § (4) bekezdése szerint a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak 
megszegésének minősül, ha a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett neki felróható okból:  

a)  határidőben nem tesz eleget kapcsolattartási kötelezettségének, 
b) a határozatban megállapított határidő alatt nem pótolja az elmaradt kapcsolattartást, 
c)  kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozza, vagy 
d) egyéb módon meghiúsítja a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást. 
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8. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának elrendelésére iránti határozott 
kérelem:5 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegésének időpontja:6 

__________________________________________________________________________ 

 

10. A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegéséről való tudomásszerzés 
időpontja: 

__________________________________________________________________________ 

 

11.  A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok:7 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                             
5 A kapcsolattartás végrehajtásának elrendelését kell kérni a 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdése 
alapján, valamint meg kell jelölni, hogy az alábbiak közül melyik elrendelését kéri a konkrét egyedi ügyre 
vonatkoztatva: 

- a bíróság a végrehajtást elrendelő végzésben hívja fel a kérelmezettet, hogy a kézhezvételt követően 
esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra vonatkozó határozat szerinti időpontban és módon tegyen 
eleget. 

- a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartás pótlását a legközelebbi megfelelő 
időpontban, de legkésőbb 6 hónapon belül biztosítsa, megjelölve a pótlás végső határidejét 

- a kapcsolattartásnak egyéb, a jogosultnak fel nem róható akadálya volt, annak elhárulását követően 
biztosítsa a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást. 

6 Naptári nap pontossággal szükséges megjelölni. A kérelmet a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak 
megszegésétől vagy annak a kérelmező tudomására jutásától számított 30 napon belül lehet előterjeszteni. A 
határidőt az elmaradt kapcsolattartás pótlása esetén a kapcsolattartás pótlására megállapított legközelebbi 
megfelelő időpont lejártától kell számítani. Több kérelem esetén valamennyi határozatszegő magatartásnak 30 
napon belül kell lennie. 
7 Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja 
alátámasztani. Tanúbizonyítási indítvány esetén meg kell jelölni a tanú nevét, idézhető címét, valamint azt a 
tényt, amely bizonyítani tud.  
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12. Nyilatkozat, hogy kéri-e, hogy a bíróság kötelezze a kérelmezettet a kapcsolattartásra 
vonatkozó határozatban foglaltak megszegése folytán keletkezett igazolt költségei viselésére:8 

 

Igen   Nem 

 

13. Amennyiben a 11. pontban igenlő választ adott, abban az esetben jelölje meg összegszerűen 
az igazolt költségeket, amelyeknek megtérítését kéri:9 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

14. Amennyiben az ügyben külföldi elem van, azon adatok, amelyek alapján a joghatóság 
megállapítható: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

15. Az eljáró bíróság hatásköre a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 
22/A. § (3) bekezdésén, az illetékessége a 22/A. § (4) bekezdésén alapul. 

 

16. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésének g) pontja 
alapján a felet költségfeljegyzési jog illeti meg a kapcsolattartásra vonatkozó határozat 
végrehajtása iránti nemperes eljárásban. 

 

                                                             
8 Húzza alá a megfelelő választ. 
9 Csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a kérelmezett a kapcsolattartás megszegése folytán 
költségeket okozott a kérelmezőnek, és a kérelmező kéri az igazolt költségeinek a kérelmezett által történő 
viselését. 
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17. Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:10,11 

Igen   Nem 

 

18. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

19. Mellékletek:12 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Kelt: ______________________, ________ (év) ___________ (hónap) _____ (nap) 

 

___________________________________ 
kérelmező aláírása 

Tanúk: 
Név: 
___________________________________ 
Lakóhely: 
___________________________________ 
Aláírás: 
___________________________________ 

 

Név: 
___________________________________ 
Lakóhely: 
___________________________________ 
Aláírás: 
___________________________________ 

 

                                                             
10 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról 
szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet szerinti nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető a www.birosag.hu 
honlapról vagy elérhető a bíróság kezelőirodáján. 
11 Húzza alá a megfelelő választ. 
12 Mellékletként csatolható: 

- A kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági határozat, 
- Költségmentesség engedélyezési iránti kérelem. 

Személygépjárművel történő utazás költségének viselésére irányuló kérelem esetén mellékelni kell a 
személygépjármű forgalmi engedélyének másolatát, valamint a távolságot (kilométerben) is meg kell jelölni. 
Tömegközlekedéssel történő utazás költségének viselésére irányuló kérelem esetén mellékelni kell az utazásra 
jogosító menetjegyet vagy annak másolatát, valamint a távolságot (kilométerben) is meg kell jelölni. 
Ha a kapcsolattartásra vonatkozó határozatot külföldi hatóság hozta, a határozat fordítását és a láthatási jogra 
vonatkozó igazolást és annak fordítását csatolni szükséges. 
 


