
Előterjesztés 
 
Tárgy: Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés  engedélyezésének szabályairól és díjairól. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.), 15/A. §. (6)-(7) bekezdése - mely 2011. január 1-
jén lépett hatályba - az alábbiakat mondja ki: 
 
„(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli 
megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat 
rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 
(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolati 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.” 
 
Az At. 42/A. §. (4) bek. a./ és b./ pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat, 
hogy 
 
„a/ rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, 

 b/ rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.” 

 
Az At. 15/A. §. (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre  
alkalmas hivatali helyiséget, ettől eltérő helyszín – az esetek többségében az Orchidea  
területe - igénybevételét, kérelemre a jegyző határozatban engedélyezi. Ezekben az esetekben 
az anyakönyvvezető közreműködését az At. részletesen szabályozza. 
A jelenlegi rendeletalkotás a hivatali munkaidőn kívüli – általában szombati nap - illetve 
hivatali helyiségen kívüli események térítési díjaira és engedélyezésének szabályaira valamint 
az anyakönyvvezető díjára vonatkozik. 
 
A többletszolgáltatásokért fizetendő díjak megállapításakor elsősorban eleget teszünk a 
jogszabályi kötelezettségnek, másrészt, így a hivatali időn kívüli házasságkötés során a 
Polgármesteri Hivatal részéről felmerült költségeket ( világítás, fűtés díja, zeneszolgáltatás 
után fizetendő szerzői jogdíj ) lehet fedezni, illetve a hivatali helyiségen kívüli esemény 
esetében az anyakönyv biztonságos szállítása biztosított ( gépjármű üzemanyag költsége) 
legyen.  
Tengelic községben a házasságkötések száma, egyezően az országos számadatokkal csökkenő 
tendenciát mutatott.  A 2010-es évben a csökkenés megállt és az előző évhez képest a külső 
helyszínen megkötött esküvők száma emelkedett.  A házasságokat 96 %-ban hivatali 
munkaidőn kívül kötötte meg az anyakönyvvezető. A hivatali helyiségen kívül történt 



házasságkötések száma meghaladta az 50 %-ot. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a 
tengelici anyakönyvvezető nincs felhatalmazva. 
A rendelet-tervezetben a szolgáltatásokat igénybe vevők esetében a meghatározott díjaknál 
figyelembe vettük, hogy a házasságkötés megszervezése, lebonyolítása egyébként is igen 
magas költségekkel jár, ugyanakkor a díjak úgy kerültek kialakításra, hogy a bevétel fedezze 
az esemény nem hivatali időben és nem hivatali helyiségben történő lebonyolításának 
költségeit. A díjak meghatározásánál más önkormányzatok által meghatározott szolgáltatási 
díjakat is figyelembe vettünk. 
 
Jogszabályi kötelezettség továbbá, hogy a Képviselő-testület rendeletben szabályozza az 
anyakönyvvezetők díjazását is. Jelenleg a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője nem kap 
külön javadalmazást a családi eseményeken való közreműködésért. Egy házasságkötés olyan 
ünnepi alkalom, mely megköveteli, hogy a közreműködő anyakönyvvezető  az eseményhez 
méltó módon jelenjen meg. A rendelet-tervezetben szereplő díjazás mértékének 
meghatározásával hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy az anyakönyvvezető méltó módon 
tudjon megjelenni. 
 
Hatásvizsgálat:  
Társadalmi: A rendelet az eddigiekhez képest jelentős változást hoz, mivel eddig Tengelicen 
nem kellett díjat fizetni a házasságkötésért. Azonban a törvényi felhatalmazás miatt a többi 
településen is díjköteles lesz ez a családi esemény, így vélhetően a házasulandók elfogadják 
majd e szabályozást. 
Gazdasági, költségvetési: a házasságkötésekért eddig a településen nem kellett díjat fizetni, 
így a felmerülő költségeket a polgármesteri hivatal viselte. Az új szabályozással a költségeket 
a házasulandók fizetnék, így a hivatal költségei csökkennének. 
Környezeti: nincs a környezetre gyakorolt hatás 
Egészségügyi: nincs a rendeletnek egészségi következménye 
Adminisztratív terhek: A terhek valamelyest nőnek az engedélyezési eljárásokkal 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: A törvényi felhatalmazásnak eleget kell tenni, az önkormányzatnak 
jogalkotási kötelezettsége van, negatív költségvetési hatások 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
feltételek mindegyike rendelkezésre áll, a díjak bevezetésével a pénzügyi mérleg javul. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Tengelic, 2011. április 8. 
 
 
 
 
        Tolnai Lászlóné 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 



 
 

Tervezet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (……) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés  engedélyezésének szabályairól és díjairól. 

 
 

Tengelic Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet  42/A.§. (4) bekezdés a.) 
és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 15/A.§. (6)-
(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  
 
 

1. §. 
 
A rendelet hatálya Tengelic Község  közigazgatási területén történő házasságkötési 
eljárásokra  az  e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az 
anyakönyvvezetőre terjed ki. 
 
 

2. § 
 
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali időn kívül történő házasságkötések megtartására 
vonatkozó kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az 
anyakönyvvezetőnél benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, 
hogy vállalják a 3. § (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díj megfizetését, és tudomásul 
veszik, hogy a 3. §. (4) bekezdés szerinti szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztása az 
anyakönyvi esemény elmaradását vonja maga után. 
 
 

3. §. 
  
(1) A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötésért  a 
házasulók a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott mértékű díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha 
az anyakönyvi eseményre az At-ben meghatározott rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 
 
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj 10.000.-Ft + ÁFA. 
 
(3) Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben tartandó házasságkötésért fizetendő 
szolgáltatási díj 5.000,-Ft +ÁFA. 
 
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjat a házasulók az engedély megadását 
követően, az engedélyben megjelölt módon fizetik meg. Az erről szóló igazolást legkésőbb a 
házasságkötést megelőző 8. napon, hivatali időben kötelesek bemutatni az 
anyakönyvvezetőnél.  
 
 



 
 

4. §. 
 
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt 
házasságkötésenként  bruttó 10.000.-Ft díjazás illeti meg. 

 
 

5.  §. 
 

Jelen rendelet alkalmazásában: 
a./ Hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme. 
b./ Hivatali idő: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott munkarend. 
c./ Többletszolgáltatás: a hivatali időn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
esemény lebonyolítása. 
 
 

6.  §. 
 

 
Ez a rendelet 2011. május 1-n lép hatályba. 
 
 
 
Tengelic  2011. április 12. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDOKOLÁS  

 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 
(továbbiakban: At.) 2010. decemberi módosításában a rendeletalkotó kötelezte a helyi 
önkormányzatokat, hogy rendeletben szabályozzák a hivatali helyiségen kívül és a hivatali 
munkaidőn kívül kötött házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályait, 
valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét. 
Ezen felül felhatalmazást kapott a helyi önkormányzat az ezekkel kapcsolatos engedélyezés 
szabályainak megalkotására, továbbá az anyakönyvvezető díjazásának meghatározására. 
 

1. §-hoz 
 
A vonatkozó jogszabály alapján az anyakönyvvezető csak a saját működési területe szerint 
illetékes települési önkormányzat területén járhat el, így kizárólag Tengelic közigazgatási 
területén megtartott anyakönyvi eseményen működhet közre, és az Önkormányzat is ezeken 
az eseményeken nyújtott többletszolgáltatásért kérhet díjat. 
 

2. §-hoz 
 

A felhatalmazás alapján a többletszolgáltatás – vagyis a hivatali időn vagy hivatali helyiségen 
kívüli anyakönyvi esemény megtartása – engedélyezésének szabályait is meg kell határozni. 
Mivel az anyakönyvi eljárásnak ez nem része, így ez külön kérelemre történhet, melynek 
elbírálása a jegyző hatásköre. Az engedély megadása természetesen a jogszabály előírásait 
betartva történhet, különös tekintettel a külső anyakönyvi esemény méltó körülményeire, az 
anyakönyv biztonságára és a tanúk biztosítására. 
 

3. §-hoz 
 

A törvényi felhatalmazás alapján a díjak megállapítása a helyi önkormányzat hatáskörébe 
tartozik, természetesen a piaci és helyi viszonyok figyelembevételével. 
 

4. §-hoz 
 
Az eddigi gyakorlatban az anyakönyvvezető a közreműködésért díjat nem kapott.  
A jogszabályi felhatalmazás lehetőséget ad az anyakönyvvezető  díjazásának 
meghatározására, így az önkormányzat megfelelő módon hozzá tud járulni a közreműködők 
méltó megjelenéséhez az egyes anyakönyvi eseményeken. 


