
A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás  
 

 
A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegése miatti  
végrehajtást – amely ügyekben korábban a gyámhivatal járt el – 2020. március 1-től a 
bírósághoz benyújtott kérelemmel lehet kérni.  
 
A kérelmet annál a járásbíróságnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén van a 
kapcsolattartással érintett gyermek lakóhelye.  
 
A kérelem a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglalt szabályok megszegésétől vagy 
annak a kérelmező tudomására jutásától számított 30 napon belül terjeszthető elő.  
 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- az eljáró bíróságot és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége megállapítható  
- a kérelmező adatait, lakóhelyét és a kérelem előterjesztésére való jogosultság jogcímét (azaz, 
hogy a kapcsolattartásra vonatkozó határozat szerinti kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett) 
- a kérelmezett adatait és lakóhelyét 
- a kapcsolattartással érintett gyermek adatait (neve, személyazonosító adatai, lakóhelye) 
- a kapcsolattartásra vonatkozó (bírósági vagy gyámhivatali) határozat kibocsátó bíróság vagy 
gyámhivatal megnevezését és ügyszámát  
- annak leírását, hogy milyen magatartással vagy mulasztással valósult meg a kapcsolattartás 
megszegése;  
- a végrehajtás elrendelése iránti határozott kérelmet: kérnie kell a végrehajtás elrendelését, 
valamint annak megjelölését, hogy az alábbiak közül melyik elrendelését kéri, a konkrét ügyben 
egyediesített tartalommal előadva : 

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

 
Költségek:  
Az eljárás megindításakor az illetéket nem kell megfizetni, a bíróság az eljárást befejező 
határozatban dönt a költségek viseléséről.  
Rászorultság esetén személyi költségmentesség kérhető, amelyhez szükséges a 
költségmentességi kérelem nyomtatvány kitöltése, valamint a jövedelmi és személyi 
körülmények igazolása.  
 
A végrehajtás elrendelése iránti kérelem, valamint a költségmentesség engedélyezése iránti 
kérelem nyomtatványok elérhetők a https://birosag.hu oldalon.  
 
 


