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Hévízi Polgármesteri Hivatal
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Kossuth Lajos utca 1.
8380
KÉRELEM
házasság hivatali helyiségen és*/vagy* hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséhez
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
15/A. § (3) bekezdése értelmében a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli
létesítését a jegyző engedélyezi.
Alulírottak kérjük házasságkötésünk engedélyezését az alábbiak szerint:
Házasságkötés helyszíne: ___________________________________________
Házasságkötés időpontja: ___________________________________________
Nyilatkozunk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat:
Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli
lebonyolításánál, ha a felek
a) a tanúk, és ha szükséges, a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségbe való utazásáról,
d) gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére
való biztonságos szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról,
valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről, és
e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövetkezte estére a házasságkötés lebonyolítására alkalmas helyiséget jelölnek meg.
Kérelmünk pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogunkról lemondunk, tudomásul véve azt a
tájékoztatást, hogy a fellebbezési jogról való lemondás utólagosan nem vonható vissza.
Hévíz, ____________________________
_________________________________
mennyasszony aláírása

__________________________________
vőlegény aláírása

Név: ____________________________
Szül. hely, idő: ____________________
Anyja neve: _______________________
Lakcím: __________________________
Szig. szám: _______________________
Kiállító hatóság: ___________________
Érvényessége: _____________________

Név: _____________________________
Szül. hely, idő: _____________________
Anyja neve: ________________________
Lakcím: ___________________________
Szig. szám: ________________________
Kiállító hatóság: ____________________
Érvényessége: ______________________

A helyszínnel rendelkezni jogosult – az esemény lebonyolításához való előzetes – hozzájáruló
nyilatkozata:
Alulírott ___________________________________________________ hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti
időpontban a megjelölt helyszínen a házasságkötés lebonyolításra kerüljön.
Nyilatkozom, hogy az eseményhez méltó keretek biztosítottak.
A méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyiség, vagy szabadtéri helyszín
előkészítése (díszítés, berendezés, hangosítás, megfelelő számú férőhely, az esemény csapadéktól,
széltől való védelme) biztosítottak.
Hévíz, ____________________________


A megfelelő rész aláhúzandó!

__________________________________
Házasságkötés helyszínével rendelkezni
jogosult aláírása

