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Tájékoztató a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti
eljárásról:
Az eljárást a 2017. évi CXVIII. törvény 7/A. cím alatt szabályozza. A 2020. március 1-jén
vagy az azt követően indult eljárásokban kell ezen rendelkezéseket alkalmazni.
Az eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik, az illetékes bíróság a kapcsolattartással érintett
gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság. Ha
az illetékes bíróság nem állapítható meg a Budai Központi Kerületi Bíróság az illetékes az
eljárásra.
Az eljárás tárgyi költségfeljegyzési jogos, a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása
iránti kérelem esetén a feljegyzett illeték 6.000.-Ft, azt előzetesen leróni nem kell, annak
viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. Esetleges költségmentesség az
ennek igazolására szolgáló nyomtatvány hiánytalan kitöltésével igényelhető, részletes
szabályait a 2017. évi CXXVIII. törvény tartalmazza.
A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél (kérelmező) kérelmét az alábbiak szerint terjesztheti
elő:
1. Ügyfélsegítő keretében kéri annak felvételét. (A Győri Járásbíróságon csütörtöki
napokon. Sorszámot szükséges igényelni a Győri Törvényszék honlapján elektronikus
úton az ügyfélsegítő menüpont alatt. Hozza magával azon határozatot, amelyik
vonatkozásában a végrehajtás elrendelését kéri.)
2. Kérelmét írásban elkészíti, melyet saját kezűleg ír és aláír, ennek hiányában a kérelmező
és két tanú által aláírt iratba kell foglalni és 3 példányban benyújtani. A kérelemnek a
következőket kell tartalmaznia:
- kérelmező neve, lakóhelye, adószáma, továbbá a kérelem előterjesztésére való
jogosultság jogcíme (annak megjelölése, hogy miért jogosult a kérelem
előterjesztésére),
- kérelmezett neve, lakóhelye, továbbá egyéb az azonosításhoz szükséges adatok
(esetleges személyi adatai),
- az eljáró bíróság és azon adatok megjelölése, melyekből a bíróság illetékessége – ha
az ügyben külföldi elem van, joghatósága – megállapítható (az illetékes bíróság a
kapcsolattartással érintett gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi
tartózkodási helye szerinti bíróság),
- a kapcsolattartással érintett gyermek(ek) adatai (név, születési hely, idő, anyja neve,
lakóhelye),
- kapcsolattartásra vonatkozó határozatot kibocsátó bíróság vagy gyámhatóság
megnevezése, a határozat száma (azon bíróság vagy gyámhatóság, amely a
kapcsolattartást szabályozta és amely határozat végrehajtásának az elrendelését
kéri). Ha rendelkezésére áll a határozat, azt másolatban csatolja. Amennyiben
korábban gyámhatóság a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását
elrendelte, a gyámhatóság megnevezését és a határozat számát.
- annak leírását, hogy a kapcsolattartás megszegése milyen magatartással vagy
mulasztással valósult meg, vagy milyen egyéb tevékenység vagy mulasztás
akadályozza vagy zavarja a kapcsolattartást. (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. Olyan magatartás, mulasztás, egyéb tevékenység
miatt lehet kérni a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását, mely az
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előző mondatnak megfelelően 30 napon belülinek minősül. Amennyiben
folyamatosan van esetlegesen zavaró magatartás, úgy ennek miben létét kell
pontosan leírni és a 30 napos határidő az utolsó zavarástól kezdődik.) 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.
A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának elrendelése iránti
határozott kérelmet. A 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdése szerint a
kérelem az alábbiakra irányulhat: hívja fel a bíróság a kérelmezettet, hogy
a.) a végzés kézhezvételét követő esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra
vonatkozó határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget,
b.) a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartás
pótlását a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb 6 hónapon belül
biztosítsa vagy
c.) ha a kapcsolattartásnak egyéb, kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható
akadálya volt (de a kötelezettnek felróható volt), annak elhárulását követően
biztosítsa a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást.
Nem elegendő a 22/C. § (2) bek. a., b. vagy c. pontját a fentiek szerint felhívni,
hanem konkrétan ezen pontban foglaltaknak megfelelően meg kell jelölni, hogy a
bíróságtól milyen döntés meghozatalát kéri, a kérelmezettet a kapcsolattartásban
vonatkozó határozatban foglaltak elrendelése esetén mire hívja fel a bíróság.
Egy kérelemben több magatartás, mulasztás, egyéb tevékenység is megjelölhető,
mely 30 napon belüli, ez esetben a határozott kérelemnek valamennyi megjelölt
magatartásra, mulasztásra, egyéb tevékenységre konkrétan ki kell terjednie.

A kérelmezettnek ezen felhívásban foglaltakat önkéntesen kell teljesítenie. Amennyiben ez nem
történik meg, a kérelmezőnek az önkéntes teljesítésre kitűzött határidő eltelte után 30 napon
belül a teljesítés elmaradásáról értesítenie kell a bíróságot (lehetőség van arra, hogy az
önkéntes teljesítés tényéről is értesítse a bíróságot, ez esetben a bíróság további intézkedést nem
tesz). A teljesítés elmaradásáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell azon bíróságnak a
megjelölését és határozatnak a számát, amellyel a bíróság a kapcsolattartásra vonatkozó
határozat végrehajtását elrendelte. Az iratnak tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakóhelyét,
a kérelmezett nevét, lakóhelyét, a kapcsolattartással érintett gyermek(ek) adatait, továbbá annak
a pontos leírását, hogy a teljesítés mikor, milyen körülmények között maradt el teljes egészében
vagy részlegesen, egy vagy több gyerekre vonatkozólag.
A bíróság a teljesítés elmaradásáról szóló értesítés alapján, - melyet önálló ügyként iktat, de
illetékvonzata nincs -, dönt arról, hogy a 2017. évi CXVIII. törvény 22/D. § (2) bekezdésében
foglalt intézkedések közül melynek az alkalmazását rendeli el. Az elrendelést megelőzően
vizsgálja, hogy a teljesítés elmaradása ténylegesen megállapítható-e.
Az elektronikus utat választó ügyfél kérelmét NP01 számú ÁNYK számú űrlap használatával
terjesztheti elő.
Győri Járásbíróság

