
Házassági anyakönyv 

Zombor Város 

Anyakönyvi kerület Zombor 

Folyószám _____ a/az_____ évre 

 A HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSI JEGYZŐKÖNYVE 

   

Felvétel dátuma         ,  

   (dátum)                                (szerv elnevezése az anyakönyvekről szóló törvény 6. szakaszának 2.és 4.bekezdéséből)     

   

Anyakönyvi kerület    ,székhelye    ,  

közigazgatási ügyben: házasságkötés bejelentése.  

JELENLEVŐK:  

Az eljárást vezető hivatalos személy:     , anyakönyvvezető 

   (név és vezetéknév)     

   

Ügyfelek-leendő házastársak:  1.     ,  

      (név és vezetéknév)     

   2.     ,  

      (név és vezetéknév)     

   

Tolmács    
 

   ,  

   (név és vezetéknév)     (lakóhely)     

   

   , személyi igazolvány    ,  

(lakcím)     (személyi igazolvány száma,a kiállító szerv és a kiállítás dátuma)      



   

nyelvre    .  

   (nyelv)     

 Megkezdődött _____ órakor 

Az ügyfelektől-leendő házastársaktól akik kérelmezik a házasságkötést     , be lettek gyűjtve az alapvető adatok:  

  
 

(dátum) 

   

A LEENDŐ HÁZASTÁRSAK ADATAI Vőlegény Menyasszony 

Név       

Vezetéknév       

Település és község/születési város és állam amennyiben a személy külföldön született      

Személyi szám/JMBG       

Állampolgárság       

Az apa neve és vezetékneve       

Az anya neve és vezetékneve       

Lakóhely és cím       

A szükségtelent áthúzni. 

A leendő házastársak mellékelték – felmutatták a következő közokiratokat:  

A közokirat elnevezése Ж е н и к  Н е в е с т а  

1.  Születési anyakönyvi kivonat (község/város, anyakönyvi kerület, folyószám, a bejegyzés éve)        

2.  Állampolgársági bizonylat(község/város, anyakönyvi kerület, folyószám, a bejegyzés éve)        

3.  Személyi igazolvány-utazási okirat külföldiek esetében  (a személyi igazolvány/utazási okirat száma és kiadási szerve)        



4.  Bizonylat a házassági engedély kiadásáról (a biróság elnevezése és székhelye, a határozat száma és meghozásának dátuma)       

5.  Bizonylat a házasságkötésre felhatalmazott közreműködő előtt történő házasság engedélyéről  (a szerv elnevezése és székhelye, a határozat 

száma és meghozásának dátuma)  
      

6.  Bizonylat az előző házasság véget éréséről amennyiben ez a tény nincs beírva a születési anyakönyvbev((a biróság elnevezése és székhelye, a 

határozat száma és meghozásának dátuma),halotti anyakönyvi kivonat amennyiben a házasság a házastárs halála miatt ért véget  
      

7.    

   

      

8.    

   

      

Az anyakönyvvezető ismertette a jövendőbeli házastársakat a házasságkötés törvényes akadályaival (családjogi törvény 17-24. szakaszai), érvénytelenítésének és 

megtámadhatóságának okaival (családjogi törvény 31-39. szakaszai).  

Az anyakönyvvezető ismertette a jövendőbeli házastársakat a házasságkötés jogi következményeivel, tanácskozást ajánlott egészség ügyben és személyes illetve jogi 

viszonyokat illetően (családjogi törvény 295-297. szakaszai).  

Az anyakönyvvezető ismertette a jövendőbeli házastársakat a vezetéknévvel kapcsolatban történő megegyezésről a házasságkötés során (családjogi törvény 384. szakasz, 

1. bekezdés, 1-3. pontja). 

 A szükségtelent áthúzni. 

 

  A házasságkötés résztvevői:  

1)   tanú          ,  

      (név és vezetéknév)                       (lakóhely)     

   , személyi igazolvány/utazási okirat    ,  



(cím)     (személyi igazolvány száma – külföldieknél az utazási okirat száma)     

          ;  

(a kiállítás éve)                                              (a személyi igazolványt/utazási okiratot kiállító szerv elnevezése )     

  

2)   tanú            ,  

      (név és vezetéknév)     (lakóhely)    

   , személyi igazolvány/utazási okirat    ,  

(cím)    (személyi igazolvány száma – külföldieknél az utazási okirat száma)    

         ;  

(a kiállítás éve)    (a személyi igazolványt/utazási okiratot kiállító szerv elnevezése )    

  

3)   felhatalmazott             ,  

      (név és vezetéknév)     (lakóhely)    

   , személyi igazolvány/utazási okirat    ,  

(cím)    (személyi igazolvány száma – külföldieknél az utazási okirat száma)    

        ;  

(a kiállítás éve)    (a személyi igazolványt/utazási okiratot kiállító szerv elnevezése )    

   

4)   tolmács         ,  

      (név és vezetéknév)     (lakóhely)    

   , személyi igazolvány    ,  

(cím)    (személyi igazolvány száma)     

        
  

  . 

(a kiállítás éve)    (a személyi igazolványt/utazási okiratot kiállító szerv elnevezése )      (nyelvre)   

A jegyzőkönyv fel lett olvasva az ügyfeleknek-leendő házastársaknak akik nem tettek rá megjegyzést.  



Befejeződött _____ órakor. 

   

 

   ÜGYFELEK-LEENDŐ HÁZASTÁRSAK     ANYAKÖNYVVEZETŐ 

1.           

   (a vőlegény sajátkezű aláírása)  P.H.  (sajátkezű aláírás)  

2.           

   (a menyasszony sajátkezű aláírása)        

   

  

A szükségtelent áthúzni. 


