
Tisztelt Képviselők! 

Amint az közismert a házasságok általában szombati napon köttetnek. Az önkormányzatok 
számára már hosszú évek óta gondot jelentett, hogy a munkaidőn kívül feladatot ellátó 
anyakönyvvezető díját milyen jogcímen fizessék ki.  

A központi jogszabályok ugyanis ez idáig nem tartalmaztak olyan rendelkezést, mely erre 
kitért volna.  

Szintén nincs olyan előírás, mely meghatározná, hogy a házasságkötésekért az érintetteknek 
kell-e díjat fizetni, illetve ha igen, akkor milyen összegben.  

Az Önkormányzatoknál az évek során az a gyakorlat alakult ki, hogy belső szabályzatok 
tartalmazták az anyakönyvvezetők díjazására, illetve a házasságkötési ceremóniáért fizetendő 
díjakra vonatkozó szabályokat. Ez a megoldás ugyanakkor nem tekinthető teljesen 
szabályosnak, bár a törvényességi ellenőrzés – jobb megoldás hiányában – elfogadta a 
kialakult gyakorlatot.   

Szerencsére a jogalkotó észlelte a problémát és az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 2011. január 1-jén hatályba lépett 
módosítása már tartalmaz egy felhatalmazó rendelkezést erre vonatkozólag:  

„42/A. § (4) 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.” 

 
A továbbiakban tehát helyi rendelet szabályozhatja a fenti díjakat, illetve az úgynevezett külső 
helyszínre történő „kiszállás” feltételeit.  
 
Az utóbbi időben már itt, Halászin is kértünk egy alacsonyabb összeget az esküvőkért az 
alábbi indokok alapján:  
- A város közelsége miatt néha csak azért jönnek a házasulók településünkre, mert itt nem kell 
fizetni a szertartásért. 
- Az anyakönyvvezetőtől nem várható el, hogy szabadidejében mindenféle térítés nélkül 
végezze el a házasságkötési ceremóniát, illetve az ezzel járó előkészületi munkálatokat. Mivel 
az anyakönyvvezető díjazása végső soron az Önkormányzat költségvetését terheli, célszerű 
annak forrását a fenti módon megteremteni. 
- Előfordul, hogy az esküvőkön önkéntesek (elsősorban tanulók) verset mondanak, vagy más 
olyan szolgáltatást végeznek, mellyel az alkalom ünnepélyességéhez járulnak hozzá. Tőlük 
sem lehet elvárni, hogy mindezt minden esetben ingyenesen tegyék meg. 
 
A hivatali helyiségen kívül általában nem szerencsés esküvőt tartani. Ennek oka elsősorban az 
anyakönyv szállításának gondja, továbbá védelme (ld. például szabadtéri esküvők esetén, esős 
napokon), másodsorban pedig a házasulók részéről néha előfordul, hogy nem megfelelő a 
helyszínválasztás. Fentiek miatt – hasonlóan más önkormányzatok bevált gyakorlatához - 



indokolt a kiszállás esetében a házasságkötésért fizetendő díjat magasabb összegben 
megállapítani. Szabályozni kell továbbá a kiszállás engedélyezésének eljárását.  
 
Az anyakönyvezető díjazásának megállapítása során figyelembe kell venni azt is, hogy a 
megfelelő megjelenés (pl. ruházat, frizura) biztosítása az anyakönyvezető dolga, erre külön 
támogatást az Önkormányzattól nem kap. 
 
Kérem, hogy a rendelet-tervezet átolvasni és a képviselő-testületi ülésen megtárgyalni 
szíveskedjenek. 
 
Halászi, 2011. március 24. 
 
 
 
dr. Kránitz Péter 
körjegyző 



 
HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2011. (....) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségeken kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a 
házasságkötéssel kapcsolatos díjak megállapításáról 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya a Halászi község közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed 
ki.  
 

2. § 
 
(1) Házasságkötés – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – az Önkormányzat 
alábbi hivatali helyiségeiben létesíthető: 
a) Halászi Község Önkormányzata, 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38., vagy 
b) Kultúrház, 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 64. 
 
(2) Az (1) bekezdésben maghatározott hivatali helyiségeken kívüli házasságkötés 
engedélyezése iránt kérelmet lehet benyújtani írásban az anyakönyvvezetőnél, a 
házasságkötés tervezett időpontját legalább 60 nappal megelőzően. 
 
(3)  Az  anyakönyvvezető a kérelem benyújtását követően 15 napon belül a  házasulandók  
által  megjelölt helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és azt a körjegyzőnek  az 
engedélyezésre, vagy annak megtagadására vonatkozóan javaslatával együtt 5 napon belül 
felterjeszti. A feljegyzésben ki kell térni az anyakönyv szállításának módjára, továbbá arra, 
hogy a helyszínen az anyakönyv védelme és biztonságos kezelése milyen módon valósul meg. 
 
(4) A kérelemről a körjegyző az annak beérkezését követő 30 napon belül dönt.  
 
(5) Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, ha: 
a) az anyakönyvnek a házasságkötés létesítésének helyszínére való kiszállítása, vagy a 
hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállítása nem biztosított, 
b) az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei nem biztosítottak, 
c) az eseményhez méltó körülmények a helyszínen nem biztosíthatóak, 
d) a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a már előjegyzésbe vett anyakönyvi 
esemény lebonyolítását veszélyeztetné, 
e) a kérelmet nem az (1) bekezdésben foglalt formában, illetve nem az ott meghatározott 
határidőben nyújtották be. 
 
 
 
 



3. § 
  
(1)  A hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötés  lebonyolításának  díja 10.000.- Ft.  
 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának díja 50.000.- Ft. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb  a házasságkötést  megelőző  
ötödik napig az önkormányzat házipénztárába kell befizetni.  
 

4. § 
 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt pénzbeli juttatást illeti meg. 
 
(2) Az anyakönyvvezetőt megillető pénzbeli juttatás összege esküvőnként bruttó 6.000,- Ft., 
illetve a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetében bruttó 12.000,- Ft. 
 
(3) A pénzbeli juttatás kifizetésére az anyakönyvvezető – legkésőbb a tárgyév december 5. 
napjáig benyújtott - kérelmére kerül sor, azzal, hogy a pénzbeli juttatás több ütemben is 
igényelhető. Az anyakönyvvezető a pénzbeli juttatás iránti kérelemhez köteles mellékelni a 
tárgyévben megtartott esküvők jegyzékét, mely tartalmazza a házasságot kötők neveit, illetve 
a házasságkötések időpontját, továbbá a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 
esetében az esemény helyszínének megjelölését. A kérés alapján a pénzbeli juttatás 
megítéléséről a körjegyző haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételét követően 30 
napon belül dönt. 
  

5. § 
 
E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően bejelentett házasságkötések esetében kell alkalmazni.  
  
 
 

Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 
polgármester körjegyző 

 
Kihirdetve: 
Halászi, … 
 
 
 dr. Kránitz Péter 
 körjegyző 
 
 
 


