
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármely települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. Bejelentkezéskor a 
házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell 
személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit 
és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük. 

Házasságkötési eljárás 

 
A házassági szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról 
jegyzőkönyv készül. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető 
ki. A jegyzőkönyv a felvételtől számított 6 hónapig érvényes. Amennyiben a fél év alatt nem 
kerül sor a házasság megkötésére, de a házasulók szándéka továbbra is fennáll, úgy a 
szándékot ismételten be kell jelenteni. 
 
A házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető 
előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. 
A házasságkötést megelőző eljárásnak anyagi vonzata nincs.  
Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés 
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget. 
A hivatali munkaidőn kívüli, valamint az anyakönyvezető hivatalos helyiségén kívül történő 
házasságkötés esetén a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.25) számú rendeletében meghatározott 
díjakat kötelesek megfizetni. (Kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre 
rendkívüli esemény miatt kerül sor.) 
 
Illetékesség:

 

 A házasságkötésnél az az anyakönyvvezető működik közre, ahol a házasulók a 
házasságkötési szándékukat bejelentették. 

• a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele,  
Szükséges okiratok:  

• a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa 
• a házasulók születési anyakönyvi kivonata  
• a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: 
- elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy 

érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat 
- özvegy családi állapot esetén 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 okiratot kell bemutatni. 

- 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 
kapcsolatmegszűnéséről 

- özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén a volt bejegyzett élettárs halotti 
anyakönyvi kivonata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó 
bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonatot kell 
bemutatni. 
 

Külföldi állampolgárok esetén tanúsítvány szükséges, mely tartalmazza a nem magyar 
állampolgár házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi 
állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett 



házasságkötésnek törvényes akadálya nincs. Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven 
készült, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni. 
 

Az ügyintézés bejelentkezéskor azonnal történik. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől 
számított 31. napra tűzhető ki. A házasságkötést megelőző eljárás díj- és illetékmentes.  A 
házasságkötéskor első ízben kiállított anyakönyvi kivonat szintén illetékmentes. 

Ügyintézés határideje, díja:  

 

• Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén bruttó 10.000,- Ft 
Az önkormányzat részére fizetendő díj: 

• Házasság hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 10.000,- Ft 
• Házasság hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 

10.000,- Ft 
 

A többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat az eseményt megelőző legalább 
10 nappal az önkormányzat házipénztárába kell befizetni. A mennyiben az esemény elmarad, 
és azt az esemény előtt legalább 5 nappal írásban bejelentik az anyakönyvvezetőnél, a díjat az 
önkormányzat visszafizeti. 
 


