
Házasság anyakönyvezése 

 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 17-23. és 27-30.§, 

és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:5 és 7.§ rendelkezései szerint 

 Házassági szándék bejelentése 

 Illetékesség: Országos, lakcímtől független, de a házasság csak Csomád közigazgatási 

területén belül köthető meg. 

A bejelentéshez szükséges iratok: 

 érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, 

 a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), 

amennyiben rendelkeznek vele, 

 születési anyakönyvi kivonatok, 

 családi állapot igazolására:  

- elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt 

házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírói döntés; 

- özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, 

vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat; 

- hajadon/nőtlen családi állapot esetén nem szükséges külön igazolás, mert ezt a 

két családi állapotot a központi nyilvántartás igazolja 

 A házassági szándékot a házasulók együttesen, személyesen jelenthetik be. A bemutatott 

iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett 

időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról. 

 A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a 

jegyzőtől kérhető felmentés a kötelező 30 napos várakozási idő alól. Az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. tv. 18.§ (2)-(5) bekezdés rendelkezései szerint, a házasság hivatali 

helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötéséhez a jegyző engedélye szükséges. 

A jegyző döntése ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de hatóságunknál benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van 

helye. 

A házassági szándékbejelentésre előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Időpont 

egyeztetésre 28/566-511/5 mellék telefonszámon van lehetőség. 

 Az eljárás illetékmentes 

 Házasságkötés 

 Illetékesség: Csomád közigazgatási területe 

 A házasságkötés ingyenes, amennyiben hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben 

történik, és semmilyen egyéb szolgáltatást nem kérnek. 



 A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 

az önkormányzat részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét a 

6/2017.(IV.26.) Kt rendelet határozza meg. 

 A Munka Törvénykönyvében meghatalmazott munkaszüneti napokon házasságkötés 

nem lehetséges. 

Külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának 

bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak az anyakönyvvezetőnél. 

 

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötése 

Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, feltétlenül keresse 

fel  anyakönyvvezetőinket, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan 

adnak tájékoztatást. 

Általánosságban elmondható, hogy külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga 

szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezzel 

kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, 

ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi 

okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi 

állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar 

fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda (Budapest, VI. Bajza u. 52.). 

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják 

(diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén 

további eljárásokra is szükség lehet. 

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás 

minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki 

nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. 

Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak 

elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e. A felettes szerv engedélyéig 

házasságkötési időpont nem foglalható. 

 

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez 

Aki külföldön kíván házasságot kötni, annak feltételeiről és a becsatolandó okiratokról 

kizárólag a házasságot majd megkötő hatóság tud felvilágosítást adni. Ha az adott állam 

anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasságkötéshez, keresse meg az adott 

államban működő magyar külképviseletet, amely igazolást adhat arról, hogy Magyarország 

2013. március 1. óta nem állít ki tanúsítványt. 

 


