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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014. április 23-án fogadta el Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2014. (IV. 23.)  

önkormányzati rendeletét. Ebben a rendeletben szabályozta a T. Képviselő-testület többek 

között az anyakönyvi esemény(ek) idejét, lehetséges helyszínét, a hivatali munkaidőn túli és a 

hivatali helyszínen kívüli eseményekért fizetendő többletszolgáltatás díját. 

 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, 

valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának 

anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni. Jánossomorja nem járási hivatali székhely, az 

illetékes anyakönyvvezetőnél erre irányuló bejelentés nem tehető.  

 

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelet szabályozza a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére irányuló eljárási rendet is, emiatt szükséges módosítani a rendeletet. A felhatalmazó 

rendelkezés változása miatt pedig új rendelet megalkotása szükséges. 

 

Az új rendeletben sem az eljárási szabályok, sem a szolgáltatásokért fizetendő díjak összege 

nem változik, csupán a fent említett eljárás kerül ki felhatalmazó rendelkezés hiányában a helyi 

jogszabályból.  

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 

Társadalmi hatása: nincsen 

Gazdasági, költségvetési hatása: nincsen  

Környezeti, egészségügyi hatása: nincsen 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: a jogszabályi felhatalmazásokkal összhangban szükséges megalkotni a helyi 

rendeletet 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2017. 05. 18. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Jánossomorja város közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési  

eljárásokra (továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásban részt vevő természetes 

személyekre terjed ki.  

(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. 

 

Az anyakönyvi esemény helye 

 

2. § 

 

(1) Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség Jánossomorja Város 

Önkormányzatának Díszterme (házasságkötő terem). 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen (továbbiakban: külső 

helyszín) történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény szabályai szerint engedélyezhető. 

 

3. § 

 

(1) Az anyakönyvi esemény – az e rendeletben foglalt kivételekkel – minden olyan helyszínen 

engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és ahol az 

anyakönyvi iratok védelme biztosított. 
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(2) Lakóingatlanban, zártkerti ingatlanban, illetve ahhoz tartozó kertben anyakönyvi esemény 

nem engedélyezhető. 

 

(3) Szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha helyben 

rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás lebonyolítható. 

 

Az anyakönyvi esemény ideje 

 

4. § 

 

(1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményre a munkaidő teljes időtartamában 

kerülhet sor.  

 

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl hétfőtől csütörtökig 16.00 óra és 19.00 óra, 

pénteken 13.30 óra és 19.00 óra, szombatonként 10.00 óra és 19.00 óra között tartható. 

 

(3) Vasárnap, munkaszüneti nap, továbbá december 24-én és december 31-én anyakönyvi 

esemény nem tartható. 

 

 

Az engedélyezés szabályai 

 

5. § 

 

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

megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban, jelen rendelet 1. számú 

melléklete szerinti nyomtatványon 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. 

 

6. § 

 

Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek 

meglététől el lehet tekinteni. 

 

 

Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja 

Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás 

 

7. § 
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(1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. 

 

 

 

 

(2) Hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötésért bruttó15.000.- Ft díjat kell fizetni. 

(3) Hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért bruttó 15.000.- 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 hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása 

szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő 

helyett esetenként nettó 5000.- Ft díjazás illeti meg. 

 

(6) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként 

nettó 5000.- Ft díjazás illeti meg. 

 

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

anyakönyvvezetőt az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti. 

 

(8) Az 1. § (2) bekezdésében foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes. 

 

(9) A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15 

nappal kell megfizetni az Önkormányzat számlájára. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés 

megtörténtét. 

 

(10) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők 

írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a 

szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni. 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2014. (IV. 23.) rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

       Lőrincz György                            dr. Péntek Tímea 
    polgármester                jegyző 

 

Kihirdetve: ………………… 

 

    

 

         dr. Péntek Tímea 
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                  jegyző   

 

 
 

 

1. melléklet a ……/2017. (…….) önkormányzati rendelethez  

K É R E L E M 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 

  

Alulírottak kérjük házasságunk hivatali helyiségen kívül történő megkötésén engedélyezését.  

(Hivatali munkaidőben, hivatali munkaidőn kívül)* 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

  

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

  

Kézbesítési cím: ……………………………………………………………………………… 

  

Név: …………………………………………………………………………………………… 

  

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

  

Kézbesítési cím: ……………………………………………………………………………… 

  

A házasságkötés helyszíne: Jánossomorja, ……………………………………… utca …….. 

hsz.  

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben meghatározott szolgáltatás díját 

megfizetjük.  

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha  
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a) a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelentét 

biztosítjuk,  

b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,  

c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.  

  

Jánossomorja, ……………. év ………………… hó ………. nap  

  

……………………………………….   ……………………………………  

  aláírás        aláírás  

  

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom*.  

………………………………………  

 közreműködő anyakönyvvezető  

*kívánt részt alá kell húzni. 

 

 

K É R E L E M 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez 

  

Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezését.  

  

A házasságkötés időpontja: …………… év ………………. hó …….. nap ……….. óra.  

  

Név: ……………………………………………………………………………………………..  

  

Lakcím: …………………………………………………………………………………………  
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Kézbesítési cím: ……………………………………………………………… 

Név: ……………………………………………………………………………………………..  

  

Lakcím: …………………………………………………………………………………………  

  

Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………...  

  

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben meghatározott díjat megfizetjük.  

Jánossomorja, ……………. év ………………… hó ………. nap  

  

……………………………………….   ……………………………………  

 aláírás         aláírás 

 

Indokolás 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban Tv.) 18. §-a értelmében a 

települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali 

helyiséget. A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének 

engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem 

benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.  

A 19. § szabályozza azt, hogy amennyiben a települési önkormányzat a házasság hivatali 

helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

 

Részletes indoklás 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Jánossomorja város közigazgatási területén megtartandó házasságkötésekre, 

illetve az eljárásokban résztvevőkre terjed ki.  

 

2. § 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Díszterme (házasságkötő terme) évtizedek óta szolgál 

a város hivatalos házasságkötő terméül. Befogadóképessége, díszítettsége minden szempontból 

méltó helyszíne a házasságkötéseknek.  
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3. § 

 

A házasságkötéssel jön létre az új család, amely a társadalom folyamatos megújulásának alapja. 

Ez az esemény külsőségeiben is jelentőséggel bír, amellett, hogy a társadalom előtt 

összetartozásukat kijelentő felek egy életre kiható döntést deklarálnak a házasságkötési eljárás 

során. Fontos, hogy a házasságkötés helyszíne és körülményei méltóak legyenek az 

eseményhez. Egyrészről fontos, hogy minden külső zavaró behatástól mentesen lehessen a 

házasságkötést lebonyolítani, a helyszín rendezett legyen, rendelkezésre álljanak a szükséges 

kellékek. 

 

A szabadtéri házasságkötéseknél figyelembe kell venni az időjárás viszontagságait. Ezért rossz 

idő esetére egy fedett helyszínnek is rendelkezésre kell állnia a szabadtéri helyszín mellett. 

Olyan szabadtéri helyszín, ahol ez nem áll rendelkezésre, házasságkötésre nem engedélyezhető.  

Fentiek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének körülményeire is értelemszerűen 

irányadók. 

 

4. § 

 

Az esemény időpontját szabályozza ez a szakasz, figyelembe véve a munkaszüneti napként 

megjelölt időpontokat.  

 

A törvényi szabályozáson túl, az évtizedek óta kialakult hagyomány is indokolja, hogy 

vasárnapi napokon, továbbá szenteste és szilveszter napján házasságkötés tartására ne kerüljön 

sor.  

 

5. § 

 

A Tv. önkormányzatok számára adott felhatalmazása a hivatali munkaidőn és hivatali 

helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése szabályainak meghatározására szól. Az 

engedélyezés szabályai mind az anyagi jogi, mind az eljárás jogi szabályok meghatározását 

magukba foglalják.  

 

A házasságkötés időpontjának kitűzése az anyakönyvvezető feladata. A házasságkötések 90 %-

a hivatali munkaidőn kívül kerül megtartásra városunkban.  

 

 

6. § 

 

A házasságkötés joga a törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén minden embert, 

függetlenül egészségi állapotától, tartózkodási helyétől megillet.  

A rendeletben foglalt előírások alkalmazása nem lehet ezen jog érvényesülésének korlátja. 

Rendkívüli körülmény (különösen valamelyik kérelmező közeli halállal fenyegető, vagy 

ágyhoz kötött betegsége, mozgáskorlátozottsága) fennállta esetén a házasságkötés időpontjára 

és helyére vonatkozó e rendeletbe foglalt előírásoktól el lehet térni.  

Egy magánlakás esetén általában nem adottak a házasságkötéshez méltó körülmények, de ha 

erre hivatkozva a helyszín engedélyezésére vonatkozó kérelmet elutasítanánk, akkor sérülne a 

kérelmezők házasságkötéshez fűződő joga.  
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7. § 

 

A  Tv. új szabályai értelmében a hivatali helyiségben, munkaidőben történő házasságkötés 

tekinthető ingyenes alapszolgáltatásnak, a munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen 

kívüli házasságkötés pedig olyan többletszolgáltatásnak számít, amiért a kérelmezőknek díjat 

kell fizetni.  

 

Rendkívüli körülmény fennállta esetén – mivel a kérelmezőknek nincs lehetősége a hivatali 

helyiségben házasságot kötni – méltánytalan lenne díjfizetésre kötelezni őket.  

 

8. § 

 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz ez a 

szakasz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


