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Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 

Tisztelt Képviselők! 
 
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló 
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára jogszabályváltozások miatt van szükség. 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1-jén lépett hatályba, és 
ugyanezen a napon hatályát vesztette az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet.  
 
Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet a jelenleg hatályoshoz képest lényegi változásokat 
nem tartalmaz, a hatályon kívüli jogszabályi hivatkozásokat kellett a rendeletben kijavítani. Mivel 
a hatályos rendelet bevezető részét – a jogszabályi hivatkozások miatt - javítani szükséges, és 
ezt rendeletmódosítással nem lehet végrehajtani, ezért új rendelet megalkotását javasolom a 
Képviselő-testületnek. 
 
Tervezet: 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………. önkormányzati rendelete  
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól,  
valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 

 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. Általános rendelkezések 
 
1. § E rendelet alkalmazásában 
 

a) hivatali helyiség: Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
épületében biztosított terem; 
b) munkaidő: hétfőtől csütörtökig  730 – 1600 óra között, pénteken 730 – 1330 óra között; 
c) hivatalos eljárás: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: 
At.) 28. §-ában rögzített eljárás. 

 
2. Házasságkötés hivatali helyiségen kívül 

 
2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasuló felek írásbeli kérelmére a jegyző 
engedélyezi. 
 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha az At. 
18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket a házasuló felek biztosítják. 
 
(3) Amennyiben a házasságkötésre kért helyszínt az anyakönyvvezető nem ismeri, helyszíni 
szemlét tart, melynek alapján javaslatot tesz a jegyzőnek a kérelem elbírálására. 
 
(4) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért a házasulók az 1. melléklet 3:B, vagy 
4:B, vagy 9:B, vagy 10:B mezőjében meghatározott díjat fizetik.  
 
(5) A házasulók a díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egy időben teljesítik, és a 
befizetést igazoló bizonylat bemutatásával igazolják. A kérelem elutasítása, vagy az esemény 
elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére az elutasítást, illetve az esemény 
tervezett napját követő 5 munkanapon belül a hivatal visszafizeti. 
 
(6) Mentesek a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért meghatározott díj megfizetése 
alól a házasuló felek, ha a házasságkötésre valamelyik házasuló fél közeli halálával fenyegető 
egészségi állapota miatt kerül sor. 
 

3. Házasságkötés munkaidőn kívül 
 
3. § (1) A munkaidőn kívüli házasságkötést a házasuló felek írásbeli kérelmére a jegyző 
engedélyezi munkanapon 1600 és 1900 óra között, heti pihenőnapon 900 és 1900 óra között. 
 
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért a házasulók az 1. melléklet 6:B, vagy 
7:B, vagy 9:B, vagy 10:B mezőjében meghatározott díjat fizetik.  
 
(3) A díj befizetését a házasulók az engedélykérelem benyújtásával egy időben teljesítik, és a 
befizetést igazoló bizonylat bemutatásával igazolják. A kérelem elutasítása, vagy az esemény 
elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmezők részére az elutasítást, illetve az esemény 
tervezett napját követő 5 munkanapon belül az önkormányzat hivatala visszafizeti. 
 
(4) Mentesek a munkaidőn kívül történő házasságkötésért meghatározott díj megfizetése alól a 
házasuló felek, ha a házasságkötésre valamelyik házasuló fél közeli halálával fenyegető 
egészségi állapota miatt kerül sor. 
 

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
 
4. § Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Ktt.) 98. §-ában meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, úgy őt a hivatali 
munkaidőn kívül végzett munkáért a kifizetéskori illetményének a Ktt. 98. §-a szerinti összeg illeti 
meg. 
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5. Záró rendelkezések 

 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt 
megillető díjról szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet. 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 

1. melléklet 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, 
valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló 

……… önkormányzati rendelethez 
 
 

 A B 

1. A szolgáltatás megnevezése Díja (Ft) 

2. Házasságkötés munkaidőben, hivatali helyiségen kívül  

3. Hivatalos eljárás 5.000 

4. Hivatalos eljárás, gyertyagyújtás, szavalat, ünnepi beszéd, 

szülőköszöntés a házasulók által hozott virággal 

10.000 

5. Házasságkötés munkaidőn kívül, hivatali helyiségben  

6. Gépzene, hivatalos eljárás 3.000 

7. Gépzene, hivatalos eljárás, gyertyagyújtás, szavalat, ünnepi beszéd, 

szülőköszöntés a házasulók által hozott virággal, pezsgő 

szervírozása a házasulók által hozott pezsgővel 

5.000 

8. Házasságkötés munkaidőn és hivatali helyiségen kívül  

9. Hivatalos eljárás 8.000 

10. Hivatalos eljárás, gyertyagyújtás, szavalat, ünnepi beszéd, 

szülőköszöntés a házasulók által hozott virággal 

10.000 

 
 
A szolgáltatások díjai ÁFA-mentesek. 
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INDOKOLÁS 
 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól,  

valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 
szóló rendelettervezethez 

 
Az 1. § általános rendelkezéseket tartalmaz, értelmezi a hivatali helyiség, a munkaidő és a 
hivatalos eljárás fogalmát. 
A 2. § a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezési eljárását rögzíti. 
A 3. § A munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezési eljárásáról szól. 
A 4. § Az anyakönyvvezető részére fizetendő díjat határozza meg. 
Az 5. § a hatálybalépést, és a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését 
rögzíti. 
 

Szőc Község Önkormányzatának 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 
szóló önkormányzati rendeletének  

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA 

 
I. 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait  
ab) környezeti és egészségi következményeit,  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Szőc Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt 
megillető díjról szóló rendelettervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – 
a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők:  
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet az önkormányzat közös hivatalánál költségvetési bevételt és kiadást keletkeztet. A 
bevétel összege az utóbbi 5 év házasságkötéseinek száma átlagát figyelembe véve kb. évi 30 
eFt, a kiadást az anyakönyvvezető részére fizetendő díj jelenti, mely kb. évi 48 eFt. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
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ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
 
A rendelet megalkotásának szükségességét az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
96. § a) bekezdése írja elő, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat 
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait.  
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) 
kötelezettségének teljesítését.  
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet megalkotását! 
 
 
Nyirád, 2014. december 5. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 


