
VI. Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez 

szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés 

 

Eljárás típusa: 

kérelemre induló eljárás 

 

A nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötése esetén 

igazolni köteles, hogy házasságkötésének személyes joga szerint nincs akadálya. Az 

igazolás alól a házasságkötés helye szerint illetékes kormányhivatal, mint anyakönyvi 

szerv indokolt esetben felmentést adhat. 

 

Nem kell a fentieket igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló 

személyes joga szerint az igazolás kiállítására nincs lehetőség. Jelenleg Románia, 

Szlovákia, Ukrajna, Kanada és Izrael állampolgárainak nem kell külön 

felmentést kérniük. 

 

A felmentés iránti kérelem benyújtása: 

A felmentés megadását a házasságkötési szándék bejelentésekor az együttesen 

személyesen megjelenő házasulók a házasságkötés helye szerint illetékes 

anyakönyvvezetőnél kérhetik. [At. 23. § (1) bekezdés]. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

• a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett házasságának legjobb 

tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint 

• azt az indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. 

Az anyakönyvvezető a felmentés iránti kérelmet a házassági szándék 

bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel és az iratokkal azonnal, de legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a kormányhivatalhoz. 

 

Az eljárás illetéke 

A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés eljárása illetékköteles. A törvényben 

meghatározott összegű 5.000,-Ft illetéket illetékbélyegben kell a kérelem 

előterjesztésével egyidejűleg leróni [Itv. Mellékletének X.5. pontja]. 

 



A kérelem elbírálása 

A felmentés jogosságáról a kormányhivatal dönt az anyakönyvvezető által 

megküldött kérelemben foglaltak és a felterjesztett okiratok vizsgálatát követően. 

 

Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, a 

kormányhivatal a kérelmet határozattal utasítja el. 

 

A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig érvényes [At. 23. § (1) 

bekezdés]. 

 

Ügyintézési határidő és a döntés 

kézbesítése  

Az ügyintézési határidő 

a) sommás eljárásban nyolc nap, 

b) teljes eljárásban hatvan nap [Ákr. 50. § (2) bekezdés] 

 

Jogorvoslat: 

 

Az anyakönyvi szerv döntéseivel szemben nincs helye fellebbezésnek, a fél 

azonban a határozat ellen közigazgatási pert indíthat a határozat közlésétől számított 

30 napon belül közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságnál. 

 


