
VI. A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez 

szükséges 

külföldi okirat elfogadása 

 

Eljárás típusa: 

hivatalból induló eljárás 

 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia 

kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya [At. 23. § (1) 

bekezdés]. 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi 

kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének személyes joga szerint nincs akadálya [At. 35. § (1) bekezdés]. 

 

Az anyakönyvvezető a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére irányuló szándék bejelentésére irányuló eljárásról készített 

jegyzőkönyvet és az okiratokat felterjeszti a kormányhivatalhoz annak elbírálására, 

hogy a külföldi okiratok elfogadhatóak-e [At. 4. § (5) bekezdés h) pont]. 

 

Külön kérelmet nem kell benyújtani a külföldi okiratok elbírálása iránt. 

 

A házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló 

szándék bejelentési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkésőbbit kell 

tekinteni: 

a) amikor az anyakönyvvezetőnél a bejelentést megtették, 

b) ha a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló 

szándékot a hivatásos konzuli tisztviselőnél jelentették be, amikor a hivatásos konzuli 

tisztviselő által megküldött jegyzőkönyv és annak mellékletei az illetékes 

anyakönyvvezetőhöz megérkeztek, 

c) amikor az anyakönyvi szervnek a külföldi okiratok elfogadhatóságáról vagy a 

felmentésről szóló döntése az anyakönyvvezetőhöz megérkezett [At. 4. § (5) 

bekezdés h) pont]. 

 



Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetve a házasság 

megkötésének, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes 

feltételeit közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell bizonyítani 

[At.14. § (1) bekezdés]. 

 

Okirat bemutatása helyett személyes nyilatkozat tehető, ha az okirat az 

anyakönyvi szerv által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint nem szerezhető be 

külföldről. Az anyakönyvi szerv a nyilatkozat megtétele előtt a külpolitikáért felelős 

miniszternek vagy az okiratot kiállító állam Magyarországra akkreditált 

külképviseletének az állásfoglalását kérheti [At. 14. § (2) bekezdés]. 

 

A (3a) és (3b) bekezdésben meghatározott kivétellel, valamint az (1a) 

bekezdésben meghatározott okirat kivételével a külföldön kiállított okirat – ha 

nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a 

magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos 

konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el [At. 14. § (3) bekezdés]. 

 

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar 

külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet 

vagy az (1a) bekezdésben meghatározott tevékenységet nem végez, a külföldi okirat 

diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható [At. 14. § (3a) bekezdés]. 

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi 

okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható [At. 14. § (3b) bekezdés]. 

 

Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot – 

ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda készíthet [a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. 

(V. 26.) MT rendelet 5. §]. 

 

A kormányhivatal dönt a házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadhatóságáról [At. 4. § (5) bekezdés h) 

pont]. 

 

Az eljárás illetéke 



Az eljárás illetékmentes. 

 

Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése 

A kormányhivatal az anyakönyvvezető által felterjesztett külföldi okiratok 

vizsgálatát követően, az iratok beérkezését követő naptól számított 60 napon belül 

hoz határozatot és intézkedik annak közlése iránt. 

 

Amennyiben az anyakönyvi szerv megállapítja a külföldi okiratok megfelelőségét, 

döntése alapján a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

időpontja kitűzhető. 

Ellenkező esetben – amennyiben az okiratok nem megfelelőek – az 

anyakönyvvezető a házasságkötésnél való közreműködést megtagadja, figyelemmel 

arra, hogy a házasulók a házasságkötés törvényes feltételeit nem igazolták [At. 22. § 

(2) bekezdés d) pont]. 

 

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. 

 

 


