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Általános tudnivalók 

A külföldi okiratokat - ha azokat nem magyarul szövegezték- minden esetben hiteles magyar fordítással 

együtt kell beterjeszteni. Kizárólag az eredeti okirat fordítása fogadható el. Fordításra jogosult a magyar 

konzul, illetve Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda /1062 Budapest VI. kerület 

Bajza utca 52.Tel:1- 428-9600 /  

A külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha a kiállítás helye szerinti államban működő magyar 

külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Ha az okirat kiállításának helye szerinti 

államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítő 

tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. A külföldi állam 

Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is 

elfogadható. 

 

1. Külföldi házasságkötése Magyarországon, magyar állampolgárral 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a házasulók egyike sem rendelkezik 

magyarországi lakcímmel – az egyikük házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is 

bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és a házasságkötés tervezett helye 

szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja. 

A házassági szándék bejelentésekor csatolni kell az alábbiakat: 

- születési anyakönyvi kivonat /hiteles magyar fordítással/ A külföldi okiratok eredeti példányát is szükséges 

a kérelem benyújtásához csatolni.  

-  személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolata 

- a külföldi állampolgár házasuló nyilatkozata, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs 

akadálya,  

- A külföldi fél lakóhelyéről /lakbizonylatot/ és családi állapotáról igazolás, mely csak hiteles magyar 

fordítással ellátva fogadható el. 

 

2. Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon, külföldi állampolgárral 

Azonos külföldi állampolgárságú házasulók - ideértve azt is, ha a házasulók valamelyike magyar 

állampolgársággal is rendelkezik - az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarország területén található 

külképviseleti hatóságnál is köthetnek házasságot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés és a külföldi állam 

joga ezt lehetővé teszi. 

 

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:  
Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
Tel.: 37/542-379, 542-324, 542-368  
 
Hétfő 7.30 – 16.00  
Szerda 7.30 – 16.00  
Péntek  7.30 – 13.30  
 

Jogszabályok: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi szolgáltatások 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete


