
ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testületnek törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége áll fenn az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 42/A. § (4) bekezdése alapján, mely szerint 

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.
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A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötéshez az 

önkormányzat szabályozása elengedhetetlen. Rendeletben kell meghatározni az At. 42/A. § 

(4) bekezdés a) pontjából eredő többletszolgáltatás szabályait, és az At. 42/A. § (4) bekezdés 

b) pontjából következően ezen többletszolgáltatásokért, az önkormányzat, illetve az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Önkormányzati szabályozás hiányában a 

hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akadályba 

ütközik. 

 

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testületnek meg kell határozni helyi rendeletben 

 a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért az Önkormányzatnak járó díjat; 

 a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért az Önkormányzatnak járó díjat; 

 a meghatározott díjakból az anyakönyvvezetőnek járó díjat (választása szerint); 

 a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

engedélyezésének szabályait. 

 

A települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget, 

amelyben a házasságkötés történik. A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali 

munkaidőn kívüli megkötését a jegyző engedélyezi. A házasság hivatali helyiségen kívüli 

megkötésének engedélyezése esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 

házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek 

 a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 

biztosítják, 

 gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről, 

 gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való 

utazásáról, és 

 egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a 

házasságkötés helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos 

visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének 

feltételeiről. 

A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit 

akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik. 
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 Az At. 26/E. § (1) bekezdése alapján Kékkút községben nincs lehetőség bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére. 

 



A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő 

házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat 

rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor 

működik közre a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél, ha 

a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. A hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása 

szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze 

vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti 

meg. Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti 

napon. 

 

Kékkút községben jelenleg az anyakönyvvezetők a hivatali időn túli házasságkötésekért 

semmilyen ellentételezésben nem részesülnek, sem a szabadidejükből a házasságkötés 

előkészítésére és a szertartás lebonyolításárára fordított idő nem kerül részükre 

kompenzálásra, sem díjazást nem kapnak. 

Az anyakönyvvezetők hivatali időn, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél való 

közreműködésének díjazása a törvényben előírt kötelezettségen túl arra tekintettel is indokolt, 

hogy a házasságkötés előkészítése, és az azon való közreműködés, valamint az eseményhez 

illő ünnepi megjelenés többletmunkával, valamint többletköltséggel jár. 

Figyelembe véve a környező településeken kialakult gyakorlatot, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő nettó díjazás járulékait, mind a hivatali helyiségen kívüli, 

mind a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj mértékeként egyaránt 15.000 

Ft lenne optimális, melyből az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötésben való közreműködésért 5.000 Ft, a hivatali helyiségén kívüli 

házasságkötésben való közreműködésért 3.000 Ft díjazásban részesülne. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az At. 15/A. § (6a) bekezdése értelmében az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre a házasság hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli megkötésénél, ha a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. Az At. 42/A. § (4) 

bekezdése a díj mértékének megállapítását önkormányzati szabályozási körbe utalta. Ennek 

hiányában a hivatalos helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötésre jogszerűen nincs 

mód, ezért az önkormányzati rendeleti szabályozás a felhatalmazó rendelkezésekből 

kényszerítően következik. 

A rendelettervezet 1. §-ában meghatározásra került a rendelet hatálya, valamint az, hogy a 

rendelet alkalmazása során mi tekintendő rendkívüli körülménynek. A 2. § tartalmazza, hogy 

Kékkút községben hol található a házasságkötésre kijelölt helyiség, valamint azt, hogy a 

hivatali munkaidő hol kerül meghatározásra. A 3. §-ban kerül szabályozásra, hogy mely 

esetben díjmentes a házasságkötés, valamint a hivatali munkaidőn, és a hivatali helyiségen 

kívüli házasságkötésekért az Önkormányzat részére fizetendő díj mértéke. A 4. § tartalmazza 

a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályait. Az 5. §-ban kerül meghatározásra a házasságkötésért fizetendő 

díj megfizetésének a határideje, valamint az esemény elmaradása esetén a megfizetett díj 

visszatérítésének módja. A 6. § tartalmazza a házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezetőnek fizetendő díj mértékét. A 7. §-ban kerül szabályozásra az Önkormányzat 

részére megfizetett díjnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére történő 

átadása.    

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Kékkút községben az elmúlt három évben nem volt házasságkötés, figyelembe véve azonban 

a környező településeken tartott házasságkötéseket, egyértelműen látszik, hogy a 



házasulandók részéről igény mutatkozik a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötésre. 

 

Kékkút községben a házasságkötésekre kijelölt hivatali helyiség a Kultúrházban (8254 

Kékkút, Fő utca 5.) található. Figyelemmel az időjárás kiszámíthatatlanságára, továbbá az 

anyakönyvvezető helyszínre történő eljutásának és az anyakönyvek biztonságos szállításának 

problémájára célszerű a rendeletben kedvezőbb feltételeket biztosítani hivatali helyiségben 

történő házasságkötés esetén. 

A rendelet megalkotásának célja nem a település bevételeinek növelése, hanem a 

díjmegállapításra vonatkozó törvényi kötelezettség. 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2013. (…) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve 

hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és 

a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15. § (2) és (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kékkút község közigazgatási területén történő 

házasságkötésre. 

 (2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli körülmény, ha a házasulók vagy egyikük 

mozgáskorlátozott, vagy egészségi állapota, vagy kora miatt különös erőfeszítést igényel a 

házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiségben való megjelenés. 

2. § (1) A házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség a Kultúrházban (8254 Kékkút, Fő utca 5.) 

található. 

(2) A hivatali munkaidőt a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata határozza meg. 

3. § (1) Díjmentes 

a) a házasságkötésre kijelölt hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, továbbá  

b) a rendkívüli körülmény fennállása esetén hivatali munkaidőben  

megtartott házasságkötés. 

(2) Hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért ………………… Ft díjat kell 

fizetni. 

(3) Hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért …………………. Ft díjat kell 

fizetni. 

(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért a (2) és (3) 

bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni. 

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj a szertartás díja, egyéb szolgáltatást, így 

például asztali virágdísz, pezsgő, versmondás nem tartalmaz. Amennyiben a házasulók egyéb 

szolgáltatást igénylenek, arról maguknak kell gondoskodniuk. 

4. § (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a 

házasságkötésre történő bejelentkezéskor. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, ha az 

anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés 

ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv védelme és a 

személyes adatok védelme biztosított. 



(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 

már előjegyzett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli 

házasságkötés nem veszélyeztetheti. 

(4) Rendkívüli körülmény fennállása esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével a 

házasulók vagy egyikük lakóhelyeként szolgáló ingatlanban bonyolítja le a házasságkötést. 

(5) Külső helyszínen zajló házasságkötéskor az anyakönyv biztonságos szállításáért és 

épségéért az anyakönyvvezető felel. 

5. § (1) A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 

15 nappal kell megfizetni az Önkormányzat részére. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a 

díjfizetés megtörténtét. 

(2) Ha a házasságkötés elmarad, az ügyfél a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, ha a 

szertartás lemondására legalább a tervezett időpontot megelőző napon írásban került sor. 

(3) Amennyiben a szertartás írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett díj 50 %-a téríthető 

vissza. 

6. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 

választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

szabadidő vagy esetenként ……… Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként 

………….. Ft díjazás illeti meg. 

(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezetőt az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti. 

7. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért megfizetett díj …(80) %-át az 

Önkormányzat minden negyedévet követő hónap 20. napjáig pénzeszköz átadás formájában  

átadja a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért megfizetett díjat az Önkormányzat minden 

negyedévet követő hónap 20. napjáig pénzeszköz átadás formájában átadja a Kővágóörsi 

Közös Önkormányzati Hivatalnak. 

8. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően bejelentett anyakönyvi események tekintetében kell alkalmazni. 

 

 

           Pék László       dr. Szabó Tímea 

          polgármester               jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2013……………………… 

 

         dr. Szabó Tímea 

                   jegyző 

 

 


