
 

 

 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 

8654 Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022    Fax: 84/380-011    E-mail: hivatal@sagvar.hu 

 

Hivatali Kisokos 

Házassági szándék bejelentése, házasságkötés 
 

 

Hol tudom az eljárást megindítani? 

Bármely település anyakönyvvezetőjénél, személyesen. A házasságkötés annál az 

anyakönyvvezetőnél történhet, akinél a házassági szándékot a házasulandó felek bejelentették. 
 

Mi szükséges az eljárás megindításához? 

A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy 

házasságuknak nincs jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak. 

 

 Mindkét fél (menyasszony és a vőlegény) együttes, személyes jelenléte, 

 érvényes magyar okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya),  

 születési anyakönyvi kivonatok,  

 elvált családi állapot esetében a házasság megszűnését kimondó jogerős bírósági határozat, 

vagy a házasság megszűnését is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi 

állapot esetében a házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy 

házassági anyakönyvi kivonat és a házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 
 

A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a házasulók nyilatkozata 

a házasságkötés összes jogi feltételének igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban 

meg lehet kötni. 
 

Az eljárás menete: 

A házasságkötési szándék bejelentéséről jogszabály által meghatározott tartalmú jegyzőkönyv kerül 

felvételre. A házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ismerteti a felekkel a törvényi 

akadályokat, a házasságkötés létesítésének törvényes feltételeit, felhívja a felek figyelmét a házassági 

akadályok elhallgatásának következményeire. 

 

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkozhatnak arról, hogy a házasságkötés után 

milyen házassági nevet kívánnak viselni. A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat 

megváltoztatható. Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a 

házasságkötést megelőző eljárás során megállapodhatnak a születendő gyermek családi nevéről. 

A megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható. 

 

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi 

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

jegyző e határidő alól indokolt esetben felmentést adhat. 

Nem köthető házasság munkaszüneti napon: január 1. március 15., húsvét hétfő, május 1., 

pünkösd, július 1., augusztus 20., október 23., december 24-26. 

Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, és a 

házasságkötést nem kötötték meg és a házasságkötési szándék továbbra is fennáll, a házasságkötési 

szándék bejelentésére irányuló eljárást meg kell ismételni. 
 

Milyen helyszínen tartható esküvő és milyen összeget szükséges fizetni a házasságkötésért? 

Az anyakönyvvezető az illetékességi területén (Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területe) 

működhet közre a házasságkötés során. 

 

A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali 

helyiséget. A települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá 

munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván 

megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat 

kell fizetni. 
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Ságvár, Som és Nyim településeken a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként  munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén bruttó 

20.000 Ft, munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén bruttó 30.000 Ft/anyakönyvi 

esemény díjat kell fizetni. 

Minden más esetben (hivatali munkaidőben hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül hivatali 

helyiségben történő anyakönyvi esemény esetén) nem kell külön díjat fizetni. 

 

 A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének 

engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem 

benyújtásától számított nyolc napon belül dönt. 

 A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak 

arról, hogy 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 
 

Mely esetekben tagadja meg az anyakönyvvezető a házasságkötésnél való közreműködést? 

Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél való közreműködést megtagadja, ha 

a) a közreműködésre nem illetékes, 

b) az eljárásból ki van zárva, 

c) a házasságkötésnek jogi akadálya van, 

d) a házasulók a házasságkötés törvényes feltételeit nem igazolták, 

e) a házasulók a házasságkötésükhöz a jogszabályban előírt felmentést vagy engedélyt nem 

mutatták be, 

f) a bíróság valamelyik házasuló cselekvőképességét a házasságkötésre vonatkozó jognyilatkozat 

tételében korlátozta, és a gyámhatóság a házasságkötésre engedélyt nem adott, vagy a házasuló 

a házasságkötés időpontjában olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási 

képessége átmenetileg hiányzik. 

 

Az anyakönyvvezető a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén sem 

adhat felmentést házassági akadály alól. 

 

Hogyan történik a házasságkötés? 

Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt 

személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz 

nem köthető. Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél Magyarország címerével ellátott nemzetiszínű 

vállszalagot visel, és gondoskodik arról, hogy a házasságkötés a törvényben előírt módon történjék 

annak időtartama alatt a felek és a tanúk, valamint szükség esetén a tolmács mindvégig folyamatosan 

jelen legyenek. Az anyakönyvvezető előbb az egyik, majd a másik házasulónak külön-külön név szerint 

felteszi a kérdést: kijelenti-e, hogy a jelen lévő másik féllel házasságot köt?  Ha a feltett kérdésre 

mindkét házasuló igennel válaszolt, az anyakönyvvezető kijelenti, hogy a házasságkötés utáni 

nevükön megnevezett felek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. A 

házastársak, a házassági tanúk, az anyakönyvvezető, továbbá - ha a házasságkötésnél közreműködik - 

a tolmács a házasságkötési lapot aláírják.  

 

Ha valamelyik házasuló a kérdésre nem igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez vagy időhöz köti, a 

házasság nem jön létre. E tényt az anyakönyvvezető a jelenlévők előtt kijelenti. Ha a házasság nem jön 

létre, a jegyzőkönyvet és a házasságkötést megelőző eljárás során rögzített egyéb adatokat az 

anyakönyvvezető haladéktalanul törli. 

 

A házasságkötéskor a házasuló az anyanyelvét is használhatja.  Ha a házasuló vagy a tanú a magyar 

nyelvet nem beszéli, és az anyakönyvvezető a házasuló vagy a tanú által beszélt idegen nyelvet nem 

érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak. 

 

Ki lehet tanú? 

Házassági tanú nagykorú és cselekvőképes személy lehet. A házassági tanúkról a házasulók 

gondoskodnak. 

 

Milyen házassági nevet viselhetek? 

A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli 

a) a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; 
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b) a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt 

közvetlenül viselt nevét; 

c) a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt 

nevét hozzákapcsolja; vagy 

d) a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét. 

A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli 

a) a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; vagy 

b) a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét. 

 

A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettőjük családi nevét is 

összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. Az összekapcsolt házassági név családi nevekből 

képzett része legfeljebb kéttagú lehet. 

 

A házasulók a névviselésről megegyezhetnek. Megegyezés hiányában a házastársak a házasságkötést 

megelőzően viselt nevet viselik tovább. 

 

Mi szükséges külföldi állampolgár magyarországi házasságkötéséhez? 

A külföldi állampolgár házasságkötésre irányuló szándékának bejelentésekor az anyakönyvvezető 

vizsgálja, hogy a magyar családjogi előírásokban foglalt előfeltételek fennállnak-e. 

 

A külföldi állampolgár tanúsítvánnyal igazolja, hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog 

szerint nem ütközik akadályba. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem 

tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. A külföldi tanúsítványról hiteles 

magyar fordítás szükséges, és szükség szerint diplomáciai felülhitelesítéssel vagy apostille 

pecséttel kell ellátni. Szükséges még a külföldi állampolgár születési anyakönyvi másolatának 

hiteles magyar fordítása, bizonyos esetekben diplomáciai felülhitelesítéssel vagy apostille pecséttel 

ellátva, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél). 

 

Az anyakönyvvezető a házasságkötés létesítésére irányuló szándék bejelentésére irányuló eljárásról 

készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti a fővárosi és megyei 

kormányhivatalhoz annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e. 

 

Ha a nem magyar állampolgár fél a tanúsítványt nem tudja beszerezni, és annak bemutatása alól 

felmentést kér, az anyakönyvvezető a házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 

irányuló szándék bejelentésére irányuló eljárás jegyzőkönyvét elkészíti és azt az iratokkal együtt a 

fővárosi és megyei kormányhivatalhoz felterjeszti. 

 

Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges olyan igazolás alóli 

felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya, 5000 

forint illetéket kell fizetni. 

 

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti és beszéli az eljárás során tolmács 

jelenléte szükséges. 

 

Mi szükséges magyar állampolgár külföldi házasságkötéséhez? 

Az adott ország szerinti jog alkalmazandó, amelyről az adott országban szükséges érdeklődni. Magyar 

állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál 

anyakönyveztetni szükséges. Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötése a magyar jog szerint 

csak a hazai anyakönyvezést követően válik érvényes házassággá. (bővebben lásd. Hazai 

anyakönyvezés) 

 

Melyek a házassági érvénytelenségi okok? 

 Érvénytelen a kiskorú házassága, ha azt a gyámhatóság előzetes engedélye nélkül kötötte. 

A gyámhatóság a tizenhatodik életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak a 

házasságkötésre jogszabályban meghatározott esetben engedélyt adhat. 

 Érvénytelen annak a házassága, aki a házasság megkötésekor cselekvőképességet teljesen 

korlátozó gondnokság alatt állt. 

 Érvénytelen annak a házassága, aki a házasság megkötésekor cselekvőképtelen állapotban 

volt. 

 Érvénytelen 

a) az egyenesági rokonok házassága; 

b) a testvérek egymással kötött házassága; 
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c) a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házassága; és 

d) az örökbefogadónak az örökbefogadottal az örökbefogadás fennállása alatt kötött 

házassága. 

A testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házassága nem érvénytelen, ha a 

jegyző e házassági akadály alól a házasságkötés előtt vagy a házasság fennállása alatt 

felmentést ad. Felmentés akkor adható, ha a házassággal létrejövő kapcsolat a születendő 

gyermekek egészségét nem veszélyezteti. 

 Érvénytelen a házasság, ha a házasulók valamelyikének korábbi házassága fennáll. Az újabb 

házasság a korábbi házasság megszűnésének időpontjától érvényessé válik. 

 

Mikor szűnik meg a házasság? 

A házasság megszűnik 

a) az egyik házastárs halálával; 

b) bírósági felbontással. 

 

Mely esetben szükséges tolmács a házasságkötéskor? 

A házasságkötéskor a házasuló az anyanyelvét is használhatja. 

Ha a házasuló vagy a tanú a magyar nyelvet nem beszéli, és az anyakönyvvezető a házasuló vagy a 

tanú által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók 

gondoskodnak. 

A házasulók kérésére a házasság valamely nemzetiség nyelvén is megköthető, ha az adott nyelvet 

mindkét házasuló és tanú érti és beszéli. Ha a házasság megkötésekor közreműködő anyakönyvvezető 

nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a 

házasulók gondoskodnak. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

 az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014 (V.19.) KIM 

rendelet, 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény, 

 az anyakönyvi események díjairól szóló helyi rendeletek. 

 

Az ügyben eljáró ügyintéző neve és elérhetőségei: 

Szücs Zsuzsanna anyakönyvvezető 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/15, Fax: 84/380-011, e-mail: szocial@sagvar.hu, honlap: www.sagvar.hu 

Az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges! 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő – szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30, 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 

Péntek: 8.00 – 12.00. 
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