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Házasságkötés
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Érd MJV Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv illetékességi területe
A házassági szándékot azon település anyakönyvvezetőjénél kell bejelenteni, ahol a
házasságot meg kívánják kötni.
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Személyazonosság és állampolgárság igazolására
személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány

alkalmas

okmány,

lakcímet

és

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás díját az
önkormányzat külön rendeletben állapítja meg.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Előzetes időpont egyeztetést követően a házasulandók együttesen és személyesen
megjelennek az anyakönyvvezető előtt.
A házasulandók a házasságkötést megelőzően az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük,
hogy házasságuknak nincsen jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi
feltételei fennállnak.
A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.
A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az
anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít, majd azt aláírják.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha
van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30 előzetes
időpontfoglalásra.
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
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A házasság a szándékbejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki legkorábban és egy éven
belül van módjuk megkötni a házasságot.
A harmincnapos várakozási idő alól indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1990. évi XCIII. törvényaz illetékekről
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól
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