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TUDNIVALÓK AZ EGYHÁZI HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL

Kedves Jegyesek!

Nagy öröm számunkra, hogy az esztergom-vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert
prímási bazilika–főszékesegyházat választották a házasságkötésük helyszínéül. Hogy
megkönnyítsük az előkészületeket, az alábbiakban pár fontos tudnivalót osztunk meg
Önökkel.
Ki köthet templomi házasságot?
A szentségi házasságkötés feltételei a következők:
– Legalább az egyik jegyes katolikus legyen.
– Mindkét jegyes szabad állapotú legyen; ez azt jelenti, hogy
– a katolikus jegyesnek nem lehet korábbi érvényes egyházi házassága,
– a nem katolikus jegyesnek nem lehet korábbi polgári házassága,
– Mindkét jegyes betöltötte a 18. életévét.
– Mindkét jegyes elfogadja a házasság szentségének két lényegi tulajdonságát, az
egyetlenséget (egy férfi és egy nő kizárólagos életszövetsége) és a felbonthatatlanságot (az
érvényes házasság „holtomiglan-holtodiglan“ áll fenn).
– Mindkét jegyes elkötelezze magát a házasság fő céljainak a megvalósítására:
– egymás javának, boldogságának kölcsönös szolgálatára,
– a gyermekáldás elfogadására,
– a megszületendő gyermekek hitben történő felnevelésére.
Egy katolikus és egy nem katolikus keresztény jegyes házasságkötése
Nem katolikus keresztény egyházi közösségek tagjaival is lehet katolikus házasságot
kötni. Ezt hívja az egyházi nyelv „vegyes házasságnak“. Ilyenkor a jegyesfelkészítés során
a katolikus félnek nyilatkoznia kell arról, hogy mindent megtesz hite megéléséért, és hitét
gyermekeinek is továbbadja. Ezt a másik félnek tudomásul kell vennie.
Lehet ökumenikus módon házasságot kötni?
A katolikus, a református és az evangélikus közösségek között született megállapodás
értelmében a katolikus templomban a testvér-felekezet lelkészei is közreműködhetnek a
házasság megkötésekor.
Egy katolikus és egy meg nem keresztelt vagy egy más vallású jegyes házasságkötése
Ha egy katolikus hívő egy meg nem keresztelt, vagy egy más valláshoz tartozó jegyessel
kíván házasságot kötni, akkor előbb nyilatkozatot kell tennie arról, hogy mindent megtesz

hite megéléséért, és hitét gyermekeinek is továbbadja a házasságban. Ezt a másik félnek
tudomásul kell vennie. Ezt követően az Érseki Főhatóság engedélyét kell kérni ahhoz,
hogy a két fél között fennálló akadály (valláskülönbözőség, latinul disparitas cultus) alól
felmentést nyerjenek.
Mikor kell jelentkezni a házasságkötésre?
Mivel sok pár szeretne házasságot kötni a Bazilikában, érdemes minél hamarabb, akár már
egy évvel előre jelentkezni. Általános szabályként még azt fogalmazhatjuk meg, hogy a
házasságkötési szándékot legalább fél évvel korábban jelezni kell, így biztosítható a
megkívánt dokumentumok beszerzése, valamint a jegyesfelkészítésen való részvétel.
Milyen iratokat kell leadni?
A jegyesvizsgálathoz (vagyis a katolikus házasságkötésre való alkalmasság
megvizsgálásához) és az anyakönyvezéshez a következő iratokra lesz szükség:
– A honlapról letöltött, kitöltött adatlap.
– Katolikus fél esetében: friss, a keresztelési plébániáról a házasságkötéstől számítva
három hónapnál nem régebben kikért keresztlevél.
– Nem katolikus fél esetében: nyilatkozat arról, hogy semmilyen korábbi (akár polgári,
akár egyházi) házasságot nem kötött még. (Ezt a nyilatkozatot a plébánián készítjük majd
el.)
– Ha mindkét fél külföldi: a katolikus fél plébánosától (a keresztlevelek birtokában) kikért
elbocsátó (engedély, hogy az esztergomi Bazilikában kössék meg a házasságukat).
Az esetlegesen szükséges egyéb dokumentáció elkészítését a plébánián intézzük.
Eskethet vendég pap is a Bazilikában?
Örömmel fogadunk vendég papokat a Bazilikában, amennyiben a házasságkötés feltételei
teljesülnek, valamint az illető atya megkéri az ehhez szükséges joghatóságot a Bazilika
plébánosától.
Milyen díja van az esketésnek?
A házasságkötés díja 30.000 forint. Ezzel kapcsolatban több információt találnak a
„Gyakorlati tudnivalók“-ban.
Reméljük, hogy a fenti tájékoztató segítségükre volt! Ha bármilyen egyéb kérdésük
merülne fel, keressenek meg minket a varplebania@gmail.com e-mail címen!
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