
Házasságkötési eljárás folyamata 

A házasuló házasságkötési szándékát kizárólag személyesen jelenheti be, annak a településnek 

az anyakönyvvezetőjénél, amely településen házasságot kíván kötni. 

A házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges okmányok: 

- érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy útlevél - születési anyakönyvi 

kivonat, ha a születés nem Hatvanban történt és az okirat a házasulók rendelkezésére áll - ha a 

házasuló elvált családi állapotú, akkor a válásáról szóló jogerős bírói ítélet, ha özvegy családi 

állapotú a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 

A kiskorú számára a gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési engedély a kiadástól 

számított hat hónapig érvényes. 

A családi állapotot tartalmazó személyiadat – és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó 

személyek esetében a nőtlen vagy hajadon családi állapotról nem kell igazolást bemutatni. 

A házasságkötés időpontját az anyakönyvvezető legkorábban a bejelentéstől számított 

harmincegyedik napra tűzheti ki a házasulókkal folytatott egyeztetést követően. 

A harminc napos várakozási idő alól külön kérelem alapján, indokolt esetben - melyet igazolni 

kell - a jegyző felmentést adhat. 

A házasság, közeli halállal fenyegető állapot esetén - a harminc napos várakozási idő kivárása 

nélkül megköthető. 

Munkaszüneti napon házasság nem köthető, anyakönyvi eseményt lebonyolítani 

munkanapokon, valamint szombaton lehet. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 

engedélyezéséről a jegyző dönt. 

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben 

foglaltaknak megfelelően nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet 

kívánnak viselni. 

Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény 

lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget: 3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15. A házasság 

hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző külön kérelemre engedélyezheti. A hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötés szabályait a hivatali helységen kívüli és a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 13/2020. (XII.1.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza, melyet a házasulók a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati 

Hivatalnak kötelesek megfizetni. A kérelmet a házasulóknak kell benyújtani, a házasságkötési 

szándék bejelentésével egyidejűleg. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 

házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a házasulók: - a tanúk - és ha 

szükséges - tolmács jelenlétét biztosítják, - gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a 

hivatali helyiségbe való utazásáról, és - a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő 

lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas 

helyiséget jelölnek meg. A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az esemény 

méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik. Hivatali 

helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben csak ügyfélfogadási időn kívül 

lehet lebonyolítani. 



Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó 20.000,- 

Ft. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az 

anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes. 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: 

Mátraszőlős, Kossuth tér 15. 

Tel.: 32/506-095, 506-096 

Hétfő 8.00 – 12.00 

Kedd 13.00 – 16.00 

Szerda 8.00 – 12.00 

Csütörtök 13.00 – 16.00 

Péntek 8.00 – 12.00 

Jogszabályok: 

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

• Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 429/2017. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesterének a hivatali helységen kívüli és a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

13/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelete 


