Az ügytípus megnevezése:
Az eljáró osztály (szükség esetén a
csoport is) megnevezése:
Illetékességi területe:
Eljárási illeték (igazgatási
szolgáltatási díjak) és az illeték
lerovásának módja:

Házasságkötési eljárás
Szervezési és Igazgatási Osztály
Anyakönyvi Iroda
Házasságkötési eljárásra és a házasság anyakönyvezésére
az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulók a
házassági szándékukat bejelentik.
illetékmentes

- érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy
vezetői engedély,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- születési anyakönyvi kivonat,
- ha elvált: jogerős bírósági ítélet vagy előző házasságról
záradékolt anyakönyvi kivonat,
- ha özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi
Az ügyintézéshez szükséges
kivonata,
dokumentumok, okmányok:
- nem magyar állampolgár házasuló esetén hazai
hatósága által kiállított születési anyakönyvi kivonat,
tanúsítvány, mely szerint személyes joga alapján a
Magyarországon tervezett házasságkötésének semmilyen
törvényes akadálya nincs (meghatározott országok esetén
konzuli felülhitelesítéssel vagy „APOSTILLE”-el ellátva)
OFFI általi fordításban. További felvilágosítás az
anyakönyvvezetőnél.
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
32/2014. KIM rendelet az anyakönyvi feladatok
Alapvető eljárási szabályok:
ellátásának részletes szabályairól
1979. évi 13. tvr. a nemzetközi magánjogról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról
Személyes megjelenés kötelező
Az eljárást megindító irat
földszint 10. számú iroda
benyújtásának módja (helye, ideje): hétfő: 8:00 – 15:00, kedd: 8:00 – 12:00, szerda: 8:0015:00, péntek: 8:00 – 12:00
A házassági szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben rögzíti a
házasulók okirattal igazolt személyi adatait, valamint a
nyilatkozatokat
arra
vonatkozóan,
hogy
a
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó házasságkötésnek törvényes akadálya nincs. A
tájékoztatás (pl: ügyintézési határidő, jegyzőkönyv tartalmazza a feleség és a férj házasságkötés
ügyfelet megillető jogok,
után viselt nevét, és a házasságkötés pontos időpontját.
kötelezettségek):
Házasságkötés a jegyzőkönyv felvételét követő harminc
nap utáni időpontra tűzhető ki.

Külföldi
állampolgár
házasságkötése
esetén
a
jegyzőkönyvet, valamint a becsatolt iratokat hiteles
magyar fordításban felterjeszti a felettes szervhez annak
elbírálására, hogy az okiratok megfelelőek-e.
Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján gazdálkodó szervezetek 2018. 01. 01. napjától kizárólag
elektronikus úton intézhetik ügyeiket.
Az elektronikus űrlapok elérhetősége:
1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap
2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város
Önkormányzatához: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f44816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl=
3. Amennyiben az ügye elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus
űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.
Az e-Papír szolgáltatás itt elérhető: https://epapir.gov.hu

