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NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE  

 
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. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: Ügytípusonként külön felsorolva 

6. Eljárási illeték:  Az eljárás illetékmentes, az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre 
történő fordításának költsége azonban a házasulókat terheli. 

7. Vonatkozó jogszabályok: 
−−−− Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 

17. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésének d) és g) pontjai, 7-8. §, 20. §.  
−−−− Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 

7.) BM. rendelet 41-42. §-a.  
−−−− 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. §.  

8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Egyes eljárás típusoknál külön 
kifejtve 

9. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

1. Nem magyar állampolgár magyarországi házasságkötése 

Amennyiben nem magyar állampolgár, vagy külföldön élő hontalan személy kíván 
Magyarországon házasságot kötni, 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 Magyarországon nem lehet megkötni, ha a házasságkötésnek a magyar jog 
szerint elháríthatatlan akadálya van. 
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A házasságkötés alaki kellékeire a hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak. 
 
A külföldi állampolgárnak személyesen, a magyar házasuló féllel együtt kell bejelentenie 
házasságkötési szándékát a tervezett házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető 
előtt, melyről jegyzőkönyv készül. 
A külföldi állampolgár, házasságkötési 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. 
 
A külföldi állampolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, személyes adatait. 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.) 
 
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 házasságkötésének 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 házasulónak a magyar házasulóval való 
házasságkötése 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 házassági tanúsítvány 
általában nem tartalmazza a külföldi házasuló szüleinek születési családi és utónevét, ezért 
a legtöbb esetben szükséges a születési anyakönyvi kivonat becsatolása, hiteles magyar 
fordítással ellátva. 
 
Az eljárás illetékmentes, az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő fordításának 
költsége azonban a házasulókat terheli. 
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A Ket. szabályai szerint kell eljárni, amennyiben a külföldi fél magyarul nem ért és az 
eljárás során tolmács közreműködése szükséges. A tolmácsról a házasulandóknak kell 
gondoskodni. 
 
Tolmács közreműködésének mellőzésével felvett jognyilatkozaton minden esetben fel kell 
tüntetni a nem magyar állampolgár házasuló azon nyilatkozatát, hogy a magyar nyelvet érti 
és beszéli. 
 
Az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvét 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 házasságkötéshez megfelelőek-e. 
 
A házasságkötést megelőző harminc napos várakozási időt a Kormányhivatal 
nyilatkozatának az anyakönyvvezetőhöz történő visszaérkezésétől kell számítani. A 
várakozási idő letöltése alól - a házasulók kérelmére - a jegyző, egyszerűsített határozat 
formájában felmentést adhat. 
 
Amennyiben a házasságot a házasságkötési szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv 
felvételétől – illetve a becsatolt iratok kiállítási dátumától –  számított 6 hónapon belül nem 
kötötték meg, az egész eljárást meg kell ismételni.  
 
Külföldi állampolgárok házassági nevét a rájuk vonatkozó nemzetközi egyezmény, vagy az 
Nmjt. szabályai szerint lehet anyakönyvezni. 

 
1.1. 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 házasuló személyes 
joga szerinti állam házassági tanúsítványt nem ad ki, ezt a tényt a hazája illetékes hatósága 
által kiadott igazolással bizonyítja. (Nem ad ki tanúsítványt pl. Románia, Szlovákia, Izrael, 
stb.).  
Előfordulhat, hogy a külföldi házasuló, a hazájában fennálló háborús helyzet miatt nem 
tudja beszerezni a tanúsítványt.  
 
Az anyakönyvvezető ez esetben is felveszi a házasságkötési szándék bejelentéséről a 
házasságkötést 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 a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Hatósági Főosztályának Anyakönyvi Osztálya bírál el. 
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A Magyarországon történő házasságkötésre a Csjt-ben meghatározott alakiság szerint kerül 
sor. 

 
1.2. Azonos külföldi állampolgárságú házasulók: 

 
Néhány állam esetében előfordulhat, hogy állampolgáraik az állampolgárságuk szerint 
illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek. Ezt 
nemzetközi szerződés, viszonosság és a külföldi állam joga teheti lehetővé (pl. kínai 
állampolgárok a budapesti kínai külképviseleten). 
 
Az ilyen házasságkötést külföldön kötöttnek kell tekinteni, Magyarországi érvényességére 
az KIM állásfoglalását kell kérni. 
 
1.3. A menekültek magyarországi házasságkötése: 

 
A Nmjt. szabályai értelmében a magyar menekültügyi hatóságok által elismert menekült 
személyes joga a magyar jog, ezért a menekültnek, vagy a hazánkban lakó hontalan 
személynek a magyarországi házasságkötésekor tanúsítványt nem kell beszereznie. 
  
A menekült státusza, a menekültté nyilvánító határozattal igazolható. Az eljárásban a 
menekültnek be kell mutatni a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyát, valamint a 
külföldi iratait (születési anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolása) hiteles magyar 
fordításban. 
A menekült, illetőleg a Magyarországon élő hontalan házasságkötésével kapcsolatos 
iratokat is fel kell terjeszteni a Kormányhivatalhoz, amely elbírálja a bemutatott külföldi 
okiratok elfogadhatóságát. 

 

Az 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, 
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amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar 
hatóságnál lehet 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. 
 
Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az 
ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 
harminc, illetőleg legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 
 
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 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.  

 
 
 
 
 

 OKMÁNYIRODÁK NYITVATARTÁSA NÓGRÁD MEGYÉBEN 
  

Okm. Ir. Neve, címe HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Telefon  Fax 

Balassagyarmat 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 - 8.00-12.00 35-505-900 35/300-782  
2660.Rákóczi fejedelem 
útja. 12. 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 - -    

Bátonyterenye 8.00-12.00 8.00-12.00  8.00-12.00 - 8.00-12.00 32-353-877 32/354-444 
3070. Városház u. 2. 12.30-18.00 -  12.30-16.00 - -     

Pásztó 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 - 8.00-12.00 32-460-155 32/460-918 
3060 Kölcsey út 35. 12.30-17.00 12.30-15.00 12.30-16.00 -  - 32-563-196 32/463-727  

Rétság 8.30-12.00 - 8.00-12.00 8.00-12.00  8.00-11.30  35-350-630 35/350-712 
2651. Rákóczi út 20-22. 12.30-15.30 -  12.30-15.30 12.30-15.30 - 35-350-932 35/350-932  

Salgótarján 8.00-12.30 - 8.00-12.30 8.00-12.30  8.00-12.30 32-417-255 32/310-838 

3101 Múzeum tér 1. 
13.00-16.00 - 13.00-16.00 13.00-15.00 - 

108-as 
mellék 32/314-915 

Szécsény  8.00-12.00 - 8.00-12.00 - 8.00-12.00 32-370-199 32-370-170 
3170 Rákóczi út 84. 13.00-15.30 - 13.00-15.30 - - 32-573-205 32-573-527 

 


