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BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORS ZÁGON, 

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 
 
 

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 26/C §-a,  

− Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. 
rendelet 44/A - 44/B. 44/E §-a,  

− A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony 
igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
XXIX. törvény, 

− 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. 5. 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. §.  
 
6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: külön részletezve  
 
7. Eljárási illeték:  Az eljárás illetékmentes, az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő 

fordításának költsége azonban a házasulókat terheli. 
 
8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 

irányuló szándékot személyesen kell bejelenteni az okmányiroda székhelye szerinti 
anyakönyvvezetőnél, aki a keletkezett iratokat haladéktalanul hivatalunkhoz továbbítja. A felek 
egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik – a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére irányuló szándékát – a külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve a 
magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott 
nyilatkozatával – írásban is bejelentheti. 

 
A külföldi állampolgárnak személyesen, a magyar féllel együtt kell bejelentenie ez irányú 
szándékát a tervezett esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezető előtt, melyről 
jegyzőkönyv készül. 
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A külföldi állampolgár, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékát írásban is bejelentheti, 
a hazája illetékes hatósága (közjegyző, anyakönyvvezető stb.) előtt tett hitelesített 
nyilatkozattal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, amelyek a magyarországi 
anyakönyvezéshez szükségesek. 

 
Az eljáráshoz szükséges iratok: 
 
− 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, ha azt a tanúsítvány nem tartalmazza, vagy a tanúsítvány 
bemutatása alól felmentést kérnek.  

− Tanúsítvány, mely tartalmazza, hogy a külföldi állampolgár Magyarországon tervezett 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének személyes joga alapján törvényes akadálya nincs.  

− A tanúsítvány az abban feltüntetett ideig érvényes. Ha érvényességi időt nem tartalmaz, a 
kiállítástól számított hat hónapig fogadható el.  

 
A tanúsítvány olyan közokirat, melyet a külföldi állam arra feljogosított szerve ad ki, 
igazolva a külföldi fél személyi adatait (születési családi és utónév, házassági név, születési 
hely és idő, szülők születési családi és utóneve), lakóhelyét, állampolgárságát, családi 
állapotát és azt, hogy a külföldi félnek a magyar féllel való bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése az adott külföldi ország joga szerint nem ütközik akadályba. 
 
A tanúsítványt diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell bemutatni, ha a viszonossági gyakorlat 
vagy nemzetközi szerződések ettől eltérően nem rendelkeznek.  
 
Ha az anyakönyvbe bejegyzendő adatok a bemutatott okiratokkal nem igazoltak, vagy azok 
helyessége, valódisága kétséges, akkor az ügyféltől születési anyakönyvi kivonat, vagy más 
okirat bemutatása is kérhető.  
 
A külföldi hatóság által kiállított bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését engedélyező 
tanúsítvány általában nem tartalmazza a külföldi fél szüleinek születési családi és utónevét, 
ezért a legtöbb esetben szükséges a születési anyakönyvi kivonat becsatolása, hiteles magyar 
fordítással ellátva. 

 
Amennyiben a külföldi fél magyarul nem ért az eljárás során tolmács közreműködése 
szükséges. A tolmácsról a feleknek kell gondoskodni. Tolmács közreműködésének mellőzésével 
felvett jognyilatkozaton minden esetben fel kell tüntetni a nem magyar állampolgár fél azon 
nyilatkozatát, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli. 

 
Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat bejelentéséről készített jegyzőkönyvet a 
becsatolt iratokkal együtt, kísérőlevéllel felterjeszti a Kormányhivatalhoz, amely 30 napon belül 
elbírálja a bemutatott külföldi okiratokat és írásban közli az anyakönyvvezetővel, hogy azok a 
magyarországi bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez megfelelőek-e. 
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Eljárási rend alakulása, ha a külföldi állampolgár nem tud tanúsítványt becsatolni: 
 
Ebben az esetben a külföldi állampolgárnak bizonyítania kell, hogy a tanúsítvány beszerzése 
elháríthatatlan akadályba ütközik. Amennyiben a külföldi fél személyes joga szerinti állam a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez tanúsítványt nem ad ki, ezt a tényt a hazája illetékes 
hatósága által kiadott igazolással bizonyítja.  
 
Az anyakönyvvezető ez esetben is felveszi a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándék 
bejelentéséről a megelőző eljárás jegyzőkönyvét, majd a tanúsítvány bemutatása alóli, indokolt 
felmentési kérelmet két példányban adatfelvételi íven rögzíti. A kérelem illetéke 5000 forint, 
melyet az adatfelvételi íven, illetékbélyeg formájában kell leróni. 
 
Az eljárás további részére a Magyarországon történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány 
bemutatása alóli felmentés szabályait is alkalmazni szükséges. 
 
A kérelemhez csatolni kell a külföldi állampolgár születési anyakönyvi kivonatát, valamint a 
szabad családi állapotról szóló igazolást, hiteles magyar fordításban. 
 
Az iratokat az anyakönyvvezető felterjeszti a Kormányhivatalhoz, amely a felmentés 
megadásáról határozattal dönt. A kérelem elutasítása esetén a Kormányhivatalnál benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni, melyet az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági 
Főosztályának Anyakönyvi Osztálya bírál el. 
 
A Magyarországon történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a Csjt-ben meghatározott 
alakiság szerint kerül sor: 
 
Az együttesen jelen lévő felek az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy 
egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni. 
 
A kijelentést követően az anyakönyvvezető a nyilatkozatok alapján az eseményt a „Bejegyzett 
élettársi kapcsolatok” anyakönyvébe bejegyzi. 
 
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében, az erre rendelt 
hivatalos helységben történik. 
 
Rendkívüli körülmény esetén a hivatalos helységen kívül is megköthető. Erre irányuló 
kérelemről a jegyző, határozattal dönt. 
 
A kérelem elbírálása 
 
A felmentés jogosságáról a Kormányhivatal dönt az anyakönyvvezető által megküldött 
kérelemben foglaltak és az esetlegesen csatolt okiratok vizsgálatát követően.  
 
Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, a hivatal a kérelmet 
határozatban utasítja el.  
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Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése 
 
A hivatal a kérelmet 30 napon belül bírálja el és a határozatot postai úton – a felterjesztő 
anyakönyvvezető útján - kézbesíti a kérelmezőnek. 
 
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, 
− 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. 

 
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. 
 
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. 

 
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 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 határidőn túl benyújtott fellebbezést – elfogadott igazolási kérelem hiányában – továbbá a 
fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság érdemi 
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vizsgálat nélkül elutasítja. Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezési 
határidőben a fellebbezést a hivatalnál nyújtják be.  
 
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.  

 
 
 


