
 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

HÁZASULANDÓ PÁROK RÉSZÉRE 

 

2014. július 1-jét követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az országos rendszerű 
elektronikus anyakönyv (továbbiakban: EAK). 

Ebből kifolyólag anyakönyvi kivonatot csak azokról az eseményekről tudunk kiállítani, melyek az 
EAK-ban már szerepelnek. A rendszer folyamatos feltöltés alatt van.  

Az országos rendszernek és elérhetőségnek köszönhetően anyakönyvi kivonatot az országban bárhol 
lehet igényelni, attól függetlenül, hogy az esemény hol történt. Amennyiben az adott esemény még 
nem került rögzítésre az EAK rendszerben, úgy az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt 
megkérjük, hogy rögzítse azt. Ezt követően pedig, ha a feltöltés teljesült, az országban bárhol kérhető 
az anyakönyvi kivonat kiállítása. 
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HÁZASULANDÓ PÁROK RÉSZÉRE 

A párok házasságkötési szándékukat az ország bármely anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik; 
természetesen ott, ahol házasságukat meg kívánják kötni. A jegyzőkönyv felvételéhez a pár együttes 
SZEMÉLYES megjelenése szükséges az anyakönyvvezető előtt, minimum a házasságkötés előtt 30 
nappal. 

Szeretném felhívni azoknak a pároknak a figyelmét, akik bizonytalanok esküvőjük helyszínét 
illetően, hogy amennyiben bejelentésüket megtették egy település anyakönyvvezetőjénél, azonban 
meggondolták magukat, mielőtt egy másik településen újra bejelentkeznének, az első helyszín 
szerinti anyakönyvvezető felé írásban jelezzék szándékuk változását, és csak ezt követően 
jelentkezzenek be az újonnan kiválasztott helyszín anyakönyvvezetőjénél. 

A bejelentkezéshez szükséges iratok: 

 a pár érvényes személyazonosító igazolványa/útlevele, 

 a pár személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 a pár születési anyakönyvi kivonata (amennyiben nem szerepelnek az EAK-ban), 

 a pár családi állapot igazolása: 



 

 

o hajadon, nőtlen családi állapot esetén igazolást nem kell bemutatni, annak 
ellenőrzését az anyakönyvvezető a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi, 
valamint a párok személyes nyilatkozattétele is szükséges (magánokirat). 

o elvált családi állapot esetén, az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy 
érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős 
bírói ítélet (amennyiben nem szerepel az EAK-ban). 

o özvegy családi állapot esetén, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, holttá 
nyilvánító vagy a halál tényét megállapító jogerős bírói ítélet, vagy azt tartalmazó 
házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben nem szerepel az EAK-ban). 

2021. február 1-t követően a házasulandók - amennyiben házassági névként nem születési nevüket 
kívánják viselni – úgy a szándékbejelentéskor lehetőség van a személyes okmányok cseréjére 
(személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, magánútlevél, személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány, forgalmi engedély, törzskönyv, TAJ, valamint adóigazolvány).*Az 

aláhúzással jelölt okmányok hivatalbóli kiállítása visszautasítható. 

Az új okmányok igényléséhez a bejelentkezéshez szükséges a házasulandónak magával hoznia: 
személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, magánútlevél, személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány. Az új okmányokhoz új igazolványkép, aláírás és ujjlenyomat felvétel 
szükséges. 

Az új okmányok (postai úton történő) átvételét követő 15 napon belül az ügyfél köteles gondoskodni 
régi okmányainak leadásáról. 

 

Személyazonosító igazolvány személyesen vagy postai úton bármely járási 
hivatalnak 

Útlevél az azt kiállító hatóságnak 
Vezetői engedély személyesen vagy postai úton bármely járási 

hivatalnak 
TAJ-kártya személyesen vagy postai úton a lakhely szerinti 

kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró szervnek 

Adóigazolvány postai kézbesítéskor az előző okmány 
visszaküldéséről a hatóság hívja fel a figyelmet

Forgalmi engedély személyesen vagy postai úton a lakhely szerinti 
járási hivatalnak 

Törzskönyv személyesen vagy postai a lakhely szerinti járási 
hivatalnak 

Személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány 

személyesen vagy postai úton bármely járási 
hivatalnak 

 



 

 

A házasságkötés legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napon köthető meg. A 
szándékbejelentés egy évig érvényes, ha ezt követően is fennáll a pár szándéka, az eljárást meg kell 
ismételni. 

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

Hivatali munkaidőn és/vagy helyiségen kívül az anyakönyvvezető abban az esetben működhet közre, 
ha a helyi képviselő testület rendelete alapján meghatározott anyakönyvvezetői közreműködői díj 
befizetésre kerül. 

Ha az egyik vagy mindkét fél külföldi állampolgár: 
A bejelentkezéshez szükséges iratok: 

o Családi állapot igazolás (6 hónapnál nem régebbi) – OFFI fordítással 
o Születési anyakönyvi kivonat – OFFI fordítással 
o Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány, valamint lakcímet igazoló okmány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


