
Házasságkötés 

 

Házasságkötési szertartás az anyakönyvvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges.  

 

A külső helyszínen tartandó házasságkötések legkésőbbi kezdési időpontja: pénteki napokon 18.00 

óra, szombati napokon 19.00 óra. 

 

Külső helyszíni esküvő csak az anyakönyvvezető által jóváhagyott helyszínen köthető. 

 

Házasságkötés - bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: BÉT) létesítése: 

 

A házasságkötés és a BÉT létrehozása személyes jog, ezért a házasságkötési illetve BÉT létesítési 

szándékot személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a házassági és BÉT létesítési eljárás 

során az alábbiakat vizsgálja:  

1. személyazonosságot  

2. állampolgárságot (az állampolgárság meghatározza az ember személyi állapotát: magyar 

állampolgárra magyar hatósági eljárásban a magyar szabályok vonatkoznak)  

3. cselekvőképességet  

4. a családjogi törvényben meghatározott rokonsági kapcsolatot 

5. a házasulók / BÉT kapcsolatot létesíteni kívánók családi állapotát.  

 

 

Ennek megfelelően a házasságkötési / BÉT kapcsolat létrehozási szándékot a következő módon kell 

bejelenteni:  

 

1. a házasulók/BÉT kapcsolatot létesíteni kívánók személyes megjelenésével  

2. érvényes személyi igazolványával (személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló  

hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes 

magyar útlevéllel és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal; a 2001. január 1-től kiállított  

vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért  

a házasságkötés/BÉT kapcsolat bejelentésénél azt elfogadni nem lehet)  

3. születési anyakönyvi kivonatával  

4. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirat - záradékolt házassági-, halotti  

anyakönyvi kivonat - bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az Anyakönyvi  

Csoport nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrizni tudja a központi  

nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az adatbázisban minden házasuló /  

BÉT kapcsolatot létesíteni kívánó családi állapotát ellenőrzik az anyakönyvvezetők.  

 

A házasságkötési/BÉT kapcsolatot létesítési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni, ez a 

jegyzőkönyv lesz később a házassági/BÉT kapcsolat bejegyzés anyakönyvi alapirata.  

 

A jegyzőkönyv a kiállításától számított 1 évig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési / BÉT 

kapcsolat létrehozási szándékot 1 évvel korábban be lehet jelenteni.  

 



A jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő a Ptk. A házasságkötésnél a 31. 

nap és az 1 év – a BÉT kapcsolatot létrehozásánál az 1. nap és az 1 év - lejárta közötti időszakban kell 

olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak / BÉT 

kapcsolatot létrehozni szándékozóknak is megfelel.  

 

A házasságkötéseknél előírt 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző. 

A felmentés indokát, hitelt érdemlően kell igazolni.  

 

A házasságkötés előtti, kötelező várakozási idő alóli kérelmet írásban kell benyújtani, amelyet 

lehetőleg mindkét házasuló írjon alá. (a nyomtatvány letölthető) 

 

Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő 

meglététől, ilyen esetben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt.  

 

A házasság/BÉT hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a szándék 

bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi. 

 

A külföldi házasulónak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozónak igazolnia kell, hogy személyes joga 

szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének/BÉT kapcsolat létrehozásának törvényi 

akadálya nincs. A külföldi házasulónak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozónak a saját hazájában a 

helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához kell fordulnia, ahol 

megkapja a szükséges iratot, tanúsítványt. Ezen túl igazolnia kell születési anyakönyvi okirattal az 

anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű 

okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, (Budapest VI. Bajza u. 52. szám).  

 

Ha a külföldi házasuló/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozó nem ért és nem beszél magyarul, 

tolmácsra van szükség, akinek részvételét (már a szándékbejelentésnél is) a házasulóknak / BÉT 

kapcsolatot létrehozni szándékozóknak kell biztosítaniuk. A tolmács az érintett személyek egyenesági 

hozzátartozója nem lehet. 

 

A házasságkötés/BÉT kapcsolat létrehozása nyilvános, amelytől a házasulók kérésére el lehet térni.  

 

Eljárási illeték:  

 

A házasságkötési / BÉT kapcsolat létesítési eljárás illetékmentes.  

 

A kivonatok kiadásának illetéke az illetékköteles esetekben 2.000,- Ft Az illetéket illetékbélyegben 

kell leróni. . Másodlatot egyenesági hozzátartozó, vagy az általa meghatalmazott, illetve azon 

személy részére lehet kiadni, aki igazolni tudja jogos érdekét. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.  

 

Hatósági bizonyítvány (az anyakönyvi esemény azon adatairól, melyeket az anyakönyv tartalmaz, de 

az anyakönyvi kivonat nem) kiadásának illetéke 3.000,- Ft 

 

Az illetékbélyeget bármelyik postahivatalban meg lehet vásárolni 



 

A házasságkötés/BÉT kapcsolatos díjak  

 

A házasságról, a családról és a gyámságról, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló jogszabályok alapján a házasságkötési/BÉT kapcsolat létrehozási eljárás 

ügyintézéséhez fűződő teremhasználat, valamint a Polgármesteri Hivatal épületén kívüli szertartások 

díja az alábbiak szerint alakul. 

 

Az anyakönyvvezetői irodában megtartott házasságkötés / BÉT kapcsolat létrehozás az ügyfelek 

részére továbbra is díjmentes.  

 

Díszterem bérleti díja: (kb. 300 fő befogadására alkalmas) 22.400,- Ft + 27% ÁFA 

 

Nagyterem bérleti díja: (max. 36 fő befogadására alkalmas, amely magában foglalja a 

jegyespárt és a tanukat is) 8.000,- Ft + 27% ÁFA 

 

 

Kisterem bérleti díja: (18 fő befogadására alkalmas, amely magában foglalja a jegyespárt 

és a tanukat is) 5.000,- Ft + 27% ÁFA 

 

Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötés: 63.500,- Ft  

 

 

Az egyéb szolgáltatások lebonyolításával, áraival kapcsolatban a Vigadó Kulturális és Civil 

Központ Nonprofit Kft.  rendezvényszervező cég képviselőjétől kérhetnek tájékoztatást, 

akik ügyfélfogadási időben megtalálható 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.  illetve 

telefonon a 06 29/410-409-es telefonszámon, vagy elektronikus úton: 

vigado@vigadokft.hu  
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