
ENGEDÉLY KISKORÚAK HÁZASSÁGKÖTÉSÉHEZ 

Ügyleírás: 

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor 

adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte. 

A gyámhivatal vizsgálja, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja, nincsenek-e 

házassági akadályok, szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta-e be kérelmét. Az 

ügyfél által kötelezően csatolt mellékletek és bizonyítási eljárása alapján dönt a házasságkötési 

előzetes engedély megadásáról vagy elutasításáról. Az engedély a határozat jogerőre 

emelkedését követő 6 hónapig hatályos. 

Illetékesség: 

A 16. életévét betöltött kiskorú bármely gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél 

személyesen terjesztheti elő a kérelmét, azonban az erről szóló határozatot a másik járási 

gyámhivatallal közölni kell. 

Szükséges okiratok:  

A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell: 

- A háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez 

szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik. 

- A házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott 

nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a 

meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és 

lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és 

- szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító 

igazolást.  

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala Hatósági- és Gyámügyi 

Osztály 

4150 Püspökladány, Kossuth utca 6. 

Tel.szám: 0654/517-200 

Időpontot egyeztetni szükséges a hatósággal. 

 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5. földszint 4-es számú iroda 

Oláh Lászlóné - anyakönyvi ügyintéző  

Tel.szám. 06 54 531 000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 



Javasoljuk az ügyintézővel előzetesen időpontot egyeztetni. 

 

 

Ügyintézés határideje és díja 

8 nap 

Az eljárás illetékmentes. 

 

Az alkalmazott jogszabályok 

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

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

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. ) Korm. rend.  

A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről  

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet  

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi 

Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet  

 

Egyéb fontos tudnivalók 

- 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

-  

 

 


