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1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

2. Illetékességi terület: Nógrád megye 

3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 800-1630 
  Péntek: 800-1400 

4. Ügyintéző és elérhetőség: 

Fodor Józsefné 
Tel.: 32-620-725 
E-mail: FodorJne kukac nograd.emrkh.hu 

5. Vonatkozó jogszabályok: 

� Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésének f) pontja, 23. §; 

� Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 
7.) BM. Rendelet; 

� A nemzetközi magánjogról szóló 1979 évi 13. törvényerejű rendelet (továbbiakban: 
Nmjt.) 13. §, 37. §, 38. § (1)-(2) bekezdései; 

� Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének X. 4. pontja; 
� A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.); 
� A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Csjt.) 2-3. §; 
� A polgárok személyi adatainak nyilvántartásáról szóló 1992. évi LVI. törvény; 
� A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet. 

6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: külön részletezve 

7. Eljárási illeték:  A magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez szükséges 
tanúsítvány kiállítására irányuló eljárás illetékköteles. A törvényben meghatározott 
összegű 5.000,- Ft illetéket illetékbélyegben kell a kérelem előterjesztésével egyidejűleg 
leróni. Az egyéb okiratok beszerzésének és idegen nyelvre történő fordításának költsége a 
házasulókat terheli. 

8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

A tanúsítvány kiadása iránti kérelmet a házasulandó a Magyarországi lakóhelye, ennek 
hiányában a tartózkodási helye, érvényes bejelentett lakcím hiányában pedig az utolsó 
bejelentett lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetőnél személyesen nyújthatja be. 
Amennyiben a felek lakóhelye különböző, a tanúsítvány kiadását bármelyikük lakóhelye 
szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előterjeszthetik, aki a szóban előadott kérelemről 
jegyzőkönyvet készít, és gondoskodik az iratok hivatalhoz történő továbbításáról.  
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Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítvány kiállítását az illetékes 
magyar konzuli tisztviselőnél kérelmezheti. A magyar fél magát személyazonosításra 
alkalmas hatósági igazolvánnyal (pl. személyi igazolvány, útlevél) köteles igazolni. 
 
A külföldi állampolgár házasságkötési szándékát írásban is bejelentheti, a hazája 
illetékes hatósága (közjegyző, stb.) előtt tett hitelesített nyilatkozattal. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, amelyek a magyarországi 
anyakönyvezéshez szükségesek. 
 
A házasságkötéshez szükséges külföldi okiratokat hiteles magyar fordításban kell 
becsatolnia. Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézet (OFFI), 
valamint az illetékes magyar külképviseleti szerv által készített fordítás, illetve 
fordításhitelesítés fogadható el. 

 
9. Általános tájékoztató 

Amennyiben Magyarországon élő magyar állampolgár, vagy Magyarországon élő 
hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert 
személy (továbbiakban: házasulandó) kíván külföldön házasságot kötni, az érintettnek 
igazolnia kell, hogy a tervezett házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya.  
 
A házasulók személyes joga főszabályként az állampolgárságuk szerinti jog. 
 
A házasság érvényességének anyagi jogi feltételeit a házasulandóknak, a házasságkötés 
idején fennálló közös személyes joga szerint kell elbírálni. Ha a házasulók személyes joga 
különböző, a házasság csak akkor érvényes, ha annak anyagi jogi feltételei mindkét 
házasuló személyes joga szerint teljesülnek. 
 
A házasságot külföldön nem lehet megkötni, ha a házasságkötésnek a magyar jog szerint 
elháríthatatlan akadálya van. 
 
Az eljáráshoz szükséges iratok: 

A házasulandóknak igazolniuk kell személyazonosságukat, személyes adataikat.  
 

− Érvényes Személyazonosító Igazolvány, Útlevél, Kártya formátumú 
gépjárművezetői engedély, 

− Érvényes külföldi útlevél, vagy Európai Uniós országban élőnél személyazonosító 
igazolvány (mely egyben úti okmány is), vagy magyar hatóság által - letelepedett, 
bevándorolt, menedékes, hontalan stb. részére - kiadott személyazonosító 
igazolvány, és lakcímkártya.  

− Családi állapot igazolása. 
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A kérelemhez csatolni kell: 
 

a) A magyar állampolgár 
családi állapotát igazoló okiratát özvegy vagy elvált családi állapotú házasulandó 
esetén (nőtlen, illetőleg hajadon családi állapotú házasulandó esetén a családi állapot 
tényét az országos személyi adat és  lakcímnyilvántartás alapján az anyakönyvvezető 
ellenőrzi)  
 
b) A külföldi állampolgár 

− születési anyakönyvi kivonatát 
− családi állapotát igazoló okiratát 
− lakóhelyét igazoló okiratát 
− amennyiben a kérelemről készített jegyzőkönyv felvételekor nem tartózkodik 

Magyarországon: az erre illetékes külföldi hatóság (közjegyző, 
anyakönyvvezető, konzul) előtt tett és hitelesített - a házasságkötési szándékát is 
tartalmazó – nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tervezett házasságának 
legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya.  

 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi házasulandó születési családi és utónevét, 
házassági nevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési 
családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát, továbbá meg kell nevezni a magyar 
állampolgárt, és fel kell tüntetni ez utóbbinak a legfontosabb személyazonosító adatait.  
 
Ha a külföldi házasuló Magyarországon tartózkodik, célszerűbb a nyilatkozatot magyar 
közjegyző előtt megtenni, mert ez esetben nem kell az okiratot lefordíttatni. A nyilatkozat 
felvételekor, amennyiben a nyilatkozó a magyar nyelvet nem érti és beszéli, tolmácsot 
kell alkalmazni. 
 
Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani. Az 
idegen nyelvű okiratokat – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – 
diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve „Apostille”-jel ellátva, hiteles magyar nyelvű 
fordítással kell benyújtani. 
 
A kétoldalú polgári, családjogi jogsegély egyezmények közül jó néhányban szerepel, 
hogy a két ország között nem szükséges semmilyen felülhitelesítés a közokiratokra. 
Amennyiben az adott állammal nincs kétoldalú jogsegélyegyezmény, vagy van, de az nem 
rendelkezik e kérdésről, azt kell megvizsgálni, hogy az adott állam aláírta-e az un. 
Apostille egyezményt. Ha a kérdéses állam nem részese ennek a nemzetközi 
egyezménynek sem, ez esetben szükséges a diplomáciai felülhitelesítés. A magyar 
hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készített. 
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A kérelem elbírálása: 

A tanúsítvány kiállításáról a Kormányhivatal dönt az anyakönyvvezető által megküldött 
kérelemben foglaltak és a csatolt okiratok vizsgálatát követően.  
Külföldön élő magyar állampolgár esetében a tanúsítványának kiállítására az illetékes 
magyar külképviseleti hatóság jogosult. 
A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap. 
Amennyiben a házasságkötés törvényes előfeltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet 
határozatban utasítja el. 
 
A tanúsítvány tartalmazza a házasulandó felek:  

− természetes személyazonosító adatait (születési családi és utónév, házassági név, 
születési hely és idő, anyja neve), 

− állampolgárságát (hontalanságát, menekült státusát),  
− családi állapotát, 
− lakóhelyét, 
− nemét,  
− azt a tényt, hogy a magyar állampolgár külföldön való házasságkötésének a magyar 

jog szerint törvényes akadálya nincs. 
 

Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból 
történő megindításának napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az 
esetekben is, amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet 
nem magyar hatóságnál lehet benyújtani. 
 
A hivatal a tanúsítványt a – hiánytalanul benyújtott - kérelemnek a hivatalba történő 
megérkezésének napjától számított 30 napon belül állítja ki és az elkészült okiratot postai 
úton kézbesíti a kérelmezőnek. 
 
Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az 
ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 
harminc, illetve legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 
 
Ügyintézési határidőbe be nem számítandó időtartamok:  

− a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 
kijelölésének időtartama, 

− a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

− a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

− a szakhatóság eljárásának időtartama, 
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− az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
− a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 
− a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
− a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
− a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és 
a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

 
Jogorvoslat  

A hivatal döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel 
lehet élni. A fellebbezési kérelmet – melynek illetéke 5.000,- Ft – a Kormányhivatalnál 
kell benyújtani.  
 
A határidőn túl benyújtott fellebbezést – elfogadott igazolási kérelem hiányában – 
továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést az első fokú döntést hozó 
hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható 
el, ha a fellebbezési határidőben a fellebbezést a hivatalnál nyújtják be.  
 
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint 
a megismételt eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra 
jogosult hatósághoz érkezését követő napon kezdődik.  
A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni. 
 
A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes mértékben 
vissza kell téríteni, ha a határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben, vagy 
egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítésre hivatalból, a fellebbezési eljárás során 
meghozott döntésben intézkedik a Hivatal. 
 
Az okirat külföldön történ ő felhasználása: 

A kiállított tanúsítványt a házasságkötés helye szerinti külföldi hatóság előtt kell 
bemutatni. Amennyiben az okirat felhasználása szerinti ország és Magyarország erre 
irányuló nemzetközi szerződést kötött, a kiállított tanúsítvány egyéb további intézkedés 
nélkül felhasználható. Más esetekben a magyar hatóság által kiállított tanúsítványt csak 
diplomáciai felülhitelesítéssel vagy un. Apositille-jel ellátva fogadják el. Ezen országok 
esetében az okirat elfogadhatóvá tétele, felhasználhatósága érdekében fel kell keresni: 

− diplomáciai felülhitelesítésért a tanúsítvány felhasználása szerinti ország 
diplomáciai vagy konzuli tisztviselőjét, 

− apostille-ért az okirat származása szerinti ország felülhitelesítésre illetékes hatóságát 
(Magyar Köztársaság Külügyminisztérium). 


