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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya tájékoztatása szerint -  

központilag meghatározott ellenőrzési program keretében - 2017. május 31-i határidővel 

felülvizsgálja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezésére vonatkozó 

önkormányzati rendeleteket. 

 

Ezen okból kifolyólag áttekintettük az e tárgykörben szabályozó, a házasságkötés engedélyezésének 

szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásáért fizetendő díjakról szóló 

5/2011. (III. 10.) önkormányzati rendeletet és több rendelkezését érintően is módosítást javasolunk. 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  96. §-a az alábbi szabályozást tartalmazza: 

 

„96. § 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 állapíthassa meg 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.” 

 

A hatályos önkormányzati rendelet bevezető részében még nem ez a jogszabályhely szerepel 

felhatalmazó rendelkezésként, hanem egy korábbi, időközben hatályon kívül helyezett törvényerejű 

rendelet szerinti rendelkezés, továbbá a feladatkört megjelölő jogszabályként is az időközben 

szintén hatályát vesztett önkormányzati törvény került megjelölésre.  

 

Célszerű az önkormányzati rendelet bevezető részének fent idézett törvény szerinti aktualizálása, 

valamint a rendelet címének újbóli megállapítása a felhatalmazó rendelkezés szövegével 

összhangban.  

A jogalkotásról szóló törvény előírása szerint a rendelet címét, bevezető részét nem lehet 

módosítani. Ezt figyelembe véve, továbbá a jelzett változtatások számára is tekintettel, a hatályos 

rendelet módosítása helyett  egy új önkormányzati rendelet megalkotása javasolt. 

 

A hatályos önkormányzati rendelet szerint a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn 

túli házasságkötés esetén is a többletszolgáltatás díja 10.000 Ft. A hivatali munkaidőn kívül 

közreműködő anyakönyvvezetőt 7.000 Ft (bruttó) díjazás illeti meg, amennyiben a munkaidőn túli 

munkavégzés ellentételezéseként nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott szabadidőt választja. (Az utóbbi időben az anyakönyvvezetők inkább a szabadidőt 

választották a díjazás helyett.) 

 

Az új rendelet tervezetében is ezek az összegek szerepelnek, természetesen a képviselő-testület ettől 

eltérően is megállapíthatja a díjakat. 

A rendelet tervezete  részletesebb szabályozást tartalmaz a hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali 

munkaidőn túli házasságkötés engedélyezése tekintetében, továbbá a többletszolgáltatásért 

befizetett díjak visszatérítéséről is rendelkezik. 

 

Bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  31. 

§-ban foglaltak alapján-  a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi és a járási hivatal székhelye 

szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetője előtt lehet, ezért a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésére vonatkozó rendelkezést, hasonlóan a hatályos önkormányzati rendelethez, a  

rendelet tervezet sem tartalmaz. 



 
                                                                                                                                                                                

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról  

szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A tervezet szerinti új szabályozás a jelenleg 

hatályos szabályozáshoz viszonyítva jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem jár. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem relevánsak 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nem relevánsak. 

 

4. Megalkotásának  szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   következményei: 

Az új önkormányzati rendelet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény előírásainak való 

megfelelést, a hatályos szabályozás pontosítását szolgálja. 

 

5. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet 

alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Kérem, a mellékelt önkormányzati rendelet tervezetét szíveskedjenek megvitatni és a rendeletet 

megalkotni. 

 

 

Nemesvámos, 2017. március 10. 

 

 

        Kötél Krisztina 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról  

szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálata során felmerült, pontosabb szabályozás iránti 

igény indokolja az új önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § A házasságkötés hivatali helyiségének kijelöléséről, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezésének feltételeiről rendelkezik. 

 

2. § A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról, a díjfizetési kötelezettség alóli 

mentesülés esetéről rendelkezik. 

 

3-4. § A többletszolgáltatás díjának fizetési módjairól,  a befizetett díjak visszatérítésének 

lehetőségéről, valamint a többletszolgáltatás tárgyában hozandó jegyzői határozatról rendelkezik. 

 

5. § A hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjat 

szabályozza. 

 

6. A rendelet hatálybalépésének időpontjáról, a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …. /2017. (…..) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról  

 

tervezet 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A házasságkötés méltó körülményeinek biztosítására alkalmas hivatali helyiségként a  

művelődési ház (Veszprémfajsz, Fő u. 54.) rendezvényterme szolgál. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés akkor 

engedélyezhető, ha a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést vagy az anyakönyvvezető 

munkakörének ellátását nem akadályozza. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli, nem zárt térben történő házasságkötés a (2) bekezdésben 

meghatározottakon túl akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő 

anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmény bekövetkezése esetén, a házasságkötés 

lebonyolítására alkalmas helyiség  rendelkezésre áll. 

2. § (1) Hivatali helyiségen kívüli vagy  hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén, a 

többletszolgáltatás igénybevevői az önkormányzat részére - a (6) bekezdésben meghatározott 

kivétellel –  díjat kötelesek fizetni. 

 

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 

10 000 Ft. 

 

(3) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a  többletszolgáltatás díja 10 000 Ft. 

 

(4) Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatás díja 20 000 Ft. 

 

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti díjak a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott általános 

forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

(6) A többletszolgáltatás igénybevevői mentesülnek a (2)-(4) bekezdésben megállapított díj 

megfizetése alól, amennyiben a felek vagy az egyik fél egészségi állapota miatt kerül sor a hivatali 

helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre.  

 

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

ellentételezésének díjfizetési kötelezettsége a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

73200086-16026302 számú bankszámlájára utalással vagy a házipénztárba történő készpénzes 

befizetéssel teljesíthető, legkésőbb a házasságkötés időpontját megelőző 15. napig. 

 



(2) Amennyiben a többletszolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékukat a házasságkötés 

tervezett időpontját legkésőbb 3 nappal megelőzően írásban visszavonják, az általuk befizetett díj 

teljes összegének visszatérítésére jogosultak. 

 

4. § A rendelet szabályai szerint megállapított díj összegét, megfizetésének lehetséges módját és 

határidejét, a díj visszatérítésének esetét, továbbá a díj meg nem fizetésének jogkövetkezményét a 

hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést engedélyező 

jegyzői határozat tartalmazza.  

 

5. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt 

házasságkötésenként 7 000 Ft díjazás illeti meg, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja. 

 

6. § (1) Ez a rendelet 2017. március 25-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez 

kapcsolódó többletszolgáltatásáért fizetendő díjakról szóló 5/2011. (III. 10.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. március 21. 

 

 

 

 

                     Fertig József                                                                       Kötél Krisztina  

                     polgármester                                                                              jegyző 


