
ÜGYMENET LEÍRÁS 
 

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE 
 
 
Rövid leírás:    Házasságkötési szándék bejelentése 

 
Illetékesség: az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a 

házasságkötési szándékot bejelentették 
 
Az ügyintézés helye:   Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége 
 
Címe:    2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:   8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Kedd:   8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Szerda:  8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Csütörtök:  8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Péntek: 8.30 – 13.00 
 
Ügyintéző:  Torma Andrea 
                                                           Vorák Lajosné 
 Tel.: 35/550-157 
 
Ügyintézés határideje és díja - 
 
Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, útmutatók  - 
 
Az alkalmazott jogszabályok: 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről 
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a 
gyámságról 
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről 
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról 
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról 
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről  

 
Egyéb fontos tudnivalók: amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll 

rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye 
szerinti anyakönyvvezetőtől - vagy külföldi anyakönyvi 
eseményt követő bejegyzésről az IRM Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság 
Anyakönyvi Osztályától - 1903. Budapest, Pf: 314/24 
címről - lehet beszerezni 2000 Ft értékű illetékbélyeg 
ellenében.  

Szükséges iratok: 



• menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése, a házasulók érvényes, 
személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevél 

• a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa 
(lakcímkártya) 

• házasulók születési anyakönyvi kivonata 
• házasulandók családi állapot igazolása: elvált családi állapot esetén a házasságot 

felbontó jogerős bírósági ítélet vagy eredeti házassági anyakönyvi kivonat, mely 
tartalmazza a házasság megszűnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt 
házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata 

 
külföldi állampolgárok esetében: 

• tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló személyes 
adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy személyes joga 
szerint házasság kötésének törvényes akadálya nincs. 

• születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása 
• megszűnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, 

mely tartalmazza a válás tényét 
• özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának 

hiteles magyar fordítása. 
 

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és 
Fordításhitelesítő Iroda fordította és hitelesítette 
A külföldi okiratok elfogadhatóságát ezen túlmenően is vizsgálni kell a Ket szabályai szerint, 
ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet 
szükség. 


