Házasságkötési szándék bejelentése

A Polgári Törvénykönyv alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság érvényes,
melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulóknak a házasságkötés tervezett helye szerinti
települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt kell bejelenteni.
A házasulók személyes és együttes megjelenése kötelező, melynek során igazolni 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.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor 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 a fent írtak szerint.
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti
Dísztermében (házasságkötő terem) és az anyakönyvvezető irodájában biztosítja a
házasságkötések lebonyolítását. A Díszterem díja: 19.050,- Ft (ÁFA-val), anyakönyvvezető
irodájában történő házasságkötés díja (csak két tanúval): 3810,- Ft (ÁFA-val).
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a
jegyző engedélyezi. Külső helyszínen történő házasságkötés méltó feltételeiről a
házasulandók gondoskodnak. Külső helyszínen történő házasságkötés díja: 38.100,- Ft (ÁFAval).
Az önkormányzat által kijelölt és biztosított külső helyszín: Vár udvar (Dunaföldvár, Rátkay
köz 2). Az önkormányzat biztosítja a szertartás ünnepélyes lebonyolításához szükséges
hangosítást, alkalmi pavilont, 8 db szoknyás széket, az alkalomhoz illő 2 db asztalt a hozzá
tartozó terítőkkel, valamint a vendégek számára a székeket. Vár udvar díja: 50.800,- Ft (Áfaval).

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

Szükséges okiratok
A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele, a
házasulók 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 felbontásáról szóló jogerős
bírói ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonatot.
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 döntést
tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgárok esetében:







tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes
személyazonosító adatait (születési név, születési hely, születési idő, apja és anyja
neve) nemét, lakcímét, családi állapotát,állampolgárságát, és azt a tényt, hogy
személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles
magyar nyelvű fordításban kell bemutatni (OFFI általi fordítás,hivatásos konzul által
készített fordítás).
Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat
hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.
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 fordítása fogadható el.
A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 52. § szabályai szerint, ezért
további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.
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
kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából (Kormányablak),
amennyiben az szükséges.
Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges
okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy
Apostille).

Időpontfoglalás:75/541550/170 mellék, 75/541550/125 mellék

Az alkalmazott jogszabályok:
o 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
o 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól
o 1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
o 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
o 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
o 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
o 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
Egyéb fontos tudnivalók
Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy bármely település
önkormányzatának anyakönyvvezetőjétől, külföldön történt születés és házasságkötés esetén a
Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai
Anyakönyvi Osztály 1. (Cím: 1475 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.), egyszerűsített
honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében a Budapest
Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi
Osztály 2. (Cím: 1475 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.) szerezhető be. A kivonat
kiállítása illetékmentes.

Kérjük a Jegyespárokat, hogy mielőtt az esetleges időpont módosítási szándékukat
benyújtják, feltétlenül és haladéktalanul egyeztessenek
időpontot
az
alábbi
telefonszámokon (75/541-550/170, 125 mellék) az anyakönyvvezetővel!
A tájékoztató mellékletét képezi egy nyomtatvány, segédanyag. Az ezen szereplő adatokat
kérdezi az anyakönyvvezető, hogy minél személyesebb legyen a beszéd, a szertartás. Nem
kötelező válaszolni rá, de így tehető személyessé az esküvő. Szeretnénk, hogy az Ifjú Pár
elégedett legyen a szolgáltatásunkkal.

