
KAPCSOLATTARTÁS GYÁMHATÓSÁGI RENDEZÉSE 

(MEGVÁLTOZTATÁSA, KORLÁTOZÁSA, SZÜNETELTETÉSE, MEGVONÁSA) 

 

Ügyleírás: A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek (külön élő 

szülő, nagyszülő, testvér, és - ha a szülő, nagyszülő nem él, tartósan akadályozva van vagy önhibájából nem 

tart kapcsolatot a gyermekkel - a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa) közötti 

családi kapcsolatot fenntartsa, valamint a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését 

folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően segítse. 

 

A gyámhivatal a gyermek különélő szülőjével való kapcsolattartásáról akkor dönt, ha házassági vagy a 

szülői felügyelet rendezése iránti per a bíróságon nincs folyamatban. 

 

A gyámhivatal a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával – tárgyalás megtartásával – rendezi, 

melyet határozatba foglal. Egyezség hiányában a gyámhivatal a gyermek korának, egészségi állapotának, 

életkörülményeinek, a szülők személyes körülményeinek és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek 

véleményének figyelembevételével dönt a gyermek érdekében. 

 

Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcsolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított két éven belül a bíróságtól lehet kérni. 

 

A kapcsolattartás rendezésével, megváltoztatásával kapcsolatos eljárásban gyermekvédelmi közvetítői 

eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás folytatható le, melyet a gyámhivatal kötelezően is elrendelhet a 

szülők számára. 

 

Szükséges okiratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, jogerős bírósági vagy 

gyámhatósági határozat a szülői felügyelet rendezéséről és a kapcsolattartásról 

 

Az eljárást kezdeményezheti: A járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező gyermeket 

nevelő szülő, illetve az ország területén, vagy külföldön lakó /tartózkodó/ külön élő szülő, nagyszülő, 

nagykorú cselekvőképes testvér, a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa. A 

kapcsolattartás rendezésére vagy megváltoztatására irányuló kérelmet a korlátozottan cselekvőképes 

gyermek önállóan is előterjesztheti. 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a gyámügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen vagy írásban. 

 

Az ügyintézés határideje és díja: 21 nap, az eljárás költségeit az ügyfél viseli annak felmerülése esetén (pl.: 

szakértői díj), a gyámhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

 

Kapcsolódó jogszabályok:        

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)     

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény     

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer) 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.) 


