
TÁJÉKOZTATÁS HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az 

anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A magyar polgári 

törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy 

férfi és egy nő köthet egymással.  

Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat 

polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes 

megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és 

állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető 

által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük. A házasságkötési szándék 

bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető 

jegyzőkönyvet készít. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra 

tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított egy évig érvényes. Amennyiben 

egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a 

házasulóknak azt újból be kell jelenteni.  

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi 

kivonatot is – illetékmentes.  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely, Kossuth 

tér 1. szám alatti házasságkötő termekben biztosítja a házasságkötések lebonyolítását.  

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján a jegyző 

engedélyezi. egyéb hivatali helyiségen kívüli (Hódmezővásárhely és Mártély közigazgatási 

területén belül lehetséges) házasságkötési helyszín esetében a házasságkötés díja 26.000.- Ft. 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdése alapján nem köthető 

házasság munkaszüneti napon, továbbá nem köthető házasság 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, és ha az az adott 

képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén. 

 

Szükséges okiratok: 

• a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele; 

• a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa 

(lakcímkártya); 

• a házasulók születési anyakönyvi kivonata a házasulandók családi állapotának 

igazolása céljából: 

o elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy 

érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat; 

o özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy 

a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. 

Vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős 

bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat kell bemutatni; 

o elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi 

állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi 

kivonat vagy 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 a bejegyzett élettársi kapcsolatok 

anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat kell bemutatni.  

• külföldi állampolgárok esetében: tanúsítvány, mely tartalmazza 

o a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, 

nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy 

személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs; 

o amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt 

hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni. 

 



Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országot Fordító- és 

Fordításhitelesítő Iroda (Csongrád megyében 6722-Szeged, József A. sgt. 12. 

http://www.offi.hu/) vagy az illetékes konzul fordította és hitelesítette. 

 

A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 65. § (3) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell ezért további 

diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség. 

 

Külföldi házasuló esetén, miután az általa benyújtott igazolásokat a Pest Megyei 

Kormányhivatal Anyakönyvi felügyelőjéhez fel kell terjeszteni a külföldi okiratot 

elfogadhatósága végett. Az Anyakönyvi Hivatal nem tudja biztosítani a 31-ik napon történő 

házasságkötést, időpontot csak az iratok visszaérkezése után lehet kitűzni. A visszaérkezéstől 

számított 31-ik napon lehet a házasságot megkötni. 

 

Amennyiben a külföldi házasuló nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, a házasságkötési 

eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a 

házasuló egyenes ágú rokona. A tolmácsnak a személyazonosságát igazolnia kell. 

 

Ha magyar állampolgár külföldön kíván házasságot kötni, a külföldi hatóság 

anyakönyvvezetője ad tájékoztatást az eljárásról. 2013. március 1-től a Magyar Hatóság 

külföldi házasságkötéshez tanúsítványt nem állít ki. 
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