
HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE, HÁZASSÁGKÖTÉS 

Ügyleírás: 

Házasságkötési szándék bejelentése 

A  Polgári Törvénykönyv alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, 

melyet egy férfi és egy nő köthet egymással. 

Házasságkötési szándékukat a házasuló felek a házasságkötés tervezett helye szerinti települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt együttesen jelenthetik be. A 

házasulandók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolniuk kell 

személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek 

fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük. 

A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az 

anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 27. § (1) bekezdése 

szerint az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést 

követően tűzi ki.  

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki. 

Az At. (2) alapján a közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság 

vasárnap, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, 

május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, 

november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala 

köztisztviselői számára munkaszüneti nap. 

A jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a 

házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be 

kell jelenteni. (újra kezdődik a 30 napos várakozási idő) 

A jegyző a 30 napos határidő alól – indokolt esetben – felmentést adhat. 

A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók 

nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot 

a bejelentés után nyomban meg lehet kötni. 

A házasságkötési eljárás – beleértve a kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonat is – 

illetékmentes. 

Földes Nagyközség Önkormányzata, Földes, Karácsony Sándor tér 5 szám alatt, a 

Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében biztosítja a házasságkötések lebonyolítását. 

A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme 

alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi.  



A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének szabályait, valamint az azokért fizetendő díjak mértékét Földes 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(VI.29.) számú rendelete 

határozza meg. 

 

A hivatali helyiségen kívül vagy hivatalos munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezése iránt kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell 

bejelenteni.  

Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés az alábbi időszakokban engedélyezhető:  

a) hétfő-csütörtök 1630 és 1800 között, 

b) péntek: 1330-1700 között, 

c) szombat: 1000-1900 között. 

 

A Hivatali munkaidőn kívül megrendezett házasságkötésnek nincs többletszolgáltatás díja, az 

térítésmentes. 

A Hivatali helyiségen kívül megrendezett házasságkötés többletszolgáltatási díja 15.000 Ft + 

ÁFA. 

Nem kell a díjat megfizetni, ha a házasságkötésre a házasuló egészségi állapota miatt csak 

annak tartózkodási helyén kerülhet sor. 

A többletszolgáltatási díjat legkésőbb az esemény hetének első munkanapjáig kell befizetni 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házipénztárában. 

Illetékesség: 

Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették. 

Szükséges okiratok:  

A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele,  és a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).  

A házasulók születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll) 

A házasulók családi állapotának igazolása céljából: 

Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását 

Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs 

halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak 

nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági 

anyakönyvi kivonat. 

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági 

anyakönyvi kivonatot. (Ennek hiányában az anyakönyvvezető telefonos egyeztetést kér a 

házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőtől.) 



Elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: 

a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat és közjegyzői végzés, 

vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről. 

Özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi 

okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, bejegyzett élettársi 

kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat. 

Külföldi állampolgárok esetében: 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, nyilatkoznia kell, hogy 

a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya. 

Amennyiben külföldi állampolgárságú házasuló nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, az 

eljárás során tolmács közreműködése szükséges. 

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 

(4024 Debrecen, Petőfi tér 19/2 Fsz. 3.) vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható 

el.  

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az alábbi 

kivételekkel - a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye 

szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól: 

 Apostille: azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely 

részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt hágai 

egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra 

illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni. 

 Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, 

vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat 

diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító 

állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni. 

 A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi 

kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható. 

Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése: 

Tanúsítvány: 2013. március 1-je után nem kerül kiállításra. 

Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a 

házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság azt kéri. Családi állapot igazolás kiállítása egyedi 

adatszolgáltatásként kérhető bármelyik Kormányablakban a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásából.  

Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges 

okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy 

Apostille). 



Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje 

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 

A házasuló felek együttes megjelenésének időpontjában készül el a házassági szándék 

bejelentéséről felvett jegyzőkönyv. 

Az eljárás illetékmentes. 

Az alkalmazott jogszabályok 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról  

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes 

szabályairól 

1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, az eljárás megkezdése előtt 

szükséges az érintett anyakönyvi események Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben történő 

rögzítése. Amennyiben az anyakönyvi események nem Földes településen történtek, a rögzítés 

teljesítése érdekében Földes anyakönyvvezetője megkeresi az anyakönyvi esemény helye 

szerinti anyakönyvvezetőt, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező anyakönyvi szervet 

a bejegyzések Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben történő rögzítése érdekében. 

(Bármelyik magyarországi település anyakönyvvezetőjét, külföldön történt születés és 

házasságkötés esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi 

Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1., Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar 

állampolgárságot szerezett személyek esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala 

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 2.) 

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

A házassági szándék bejelentése a házasuló felek együttes, személyes megjelenésével tehető 

meg az anyakönyvvezető előtt.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206042
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206042

