
 

Tájékoztatás házasságkötési szándék bejelentéséhez: 
 

 

A dorogi anyakönyvvezető illetékes, ha a házasulók házassági szándékukat Dorogon  

jelentik be. Dorogon történő házasságkötéshez nem kell dorogi bejelentett lakóhellyel 

rendelkezni.  

A dorogi  anyakönyvvezető csak saját illetékességi területén /Dorogon/ közreműködhet 

házasságkötésnél. A polgármesteri hivatal Dísztermében, munkaidőben (minden héten 

pénteken délelőtt 12:00-ig) a szertartás díjmentes. 

Hivatalos munkaidőn túli házasságkötés: 27.800 Ft  

Az ár a Hivatal Dísztermében illetve Dorog közigazgatási területén külső helyszínen 

egységes. 

 

A Lóga-tó Esztergom illetékességi területén van, ha házasságkötésük helyszínéül azt 

választják, az esztergomi anyakönyvvezetőnél kell bejelenti házassági szándékukat. 

Díjáról az esztergomi anyakönyvvezetőnél kell érdeklődni. 

 

A házasságkötés időpontja:  

A személyes bejelentkezés során házassági jegyzőkönyv  kerül felvételre. 

Ez a  jegyzőkönyv felvételtől számított egy évig érvényes. A házasságkötést megelőzően a 

jegyzőkönyv felvételétől 30 napos várakozási idő van.  

Külföldi fél esetében a 30 napos várakozási időt a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal engedélyétől kell számítani (kb.: két hónap várakozási idővel). 

 

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges okiratok mindkét fél részéről: 

-Személyazonosságot igazoló okmány 

 (személyigazolvány vagy útlevél vagy új típusú /kártya/ vezetői engedély) 

-Állampolgárságot igazoló okmány 

 (személyigazolvány, útlevél) 

-Születési anyakönyvi kivonat, ha nem Dorogon születtek. 

-Elvált családi állapot igazolásához 

 jogerős bírói végzés, vagy az előző házasságról kiállított záradékolt házassági kivonat 

 /ha a menyasszony visszavette születési nevét minden esetben záradékolt házassági 

kivonat szükséges/ 

-Özvegy családi állapot igazolásához 

 az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi 

kivonat szükséges 

-Hajadon, nőtlen családi állapot igazolását az anyakönyvvezető rendezi. 

 

Külföldi állampolgár házasságkötése esetében: 

Ha a házasulók egyike/ mindkettő külföldi állampolgár a külföldi okiratokat hiteles 

fordításban kell bemutatni.  

Magyarországon hiteles fordítást az OFFI végez. /Budapest VI. ker. Bajza u. 52./  

Szlovákiában hiteles fordítást készíthet a hiteles fordítók nyilvántartásában szereplő 

közjegyző is. /Stúrovoban pl: Frunyová Csilla/,  Szlovákia nem ad ki családi állapot 

igazolást és tanúsítványt sem, ami igazolná, hogy a külföldi jog szerint nincs akadálya a 

szlovák fél Magyarországon történő házasságkötésének, ezért a közjegyző előtt 

Szlovákiában (pl.: Frunyová Csilla) kell tennie egy becsületbeli nyilatkozatot, miszerint 

sem Szlovákiában sem külföldön házasságot nem kötött családi állapota: hajadon/nőtlen.  

Ha külföldi fél magyarul nem ért, a jegyzőkönyv felvételéhez és a házasságkötéshez 

tolmács szükséges, akiről a házasulók gondoskodnak. Nem lehet tolmács: maga házasuló, 

illetve egyenesági rokon, 18 év alatti személy. 

 

Dorog, 2020. 06. 03. 

                                                                                             Üdvözlettel: Anger-Szenczi Noémi                                   

anyakönyvvezető  


