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ELŐTERJESZTÉS 

 

Előterjesztés tárgya: Javaslat az egyes anyakönyvi események – hivatali időn és hivatali  

                                    helyiségen kívüli - engedélyezésének szabályaira, valamint az azokért  

                                    fizetendő díjak mértékére 

Előterjesztő: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

Melléklet: rendelet-tervezet 

Az anyakönyvi eljárásról 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján  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. 

E rendelkezés alapján terjesztem a képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet. 

A fenti szolgáltatásokat önkormányzati szabályozás nélkül biztosította településünk 

önkormányzata, nem utolsó sorban a házasságkötések alacsony száma miatt. 

A településen hivatali helyiségként Vámosszabadi, Szabadi u. 57. szám alatti Faluház – 

Dísztermét - javaslom kijelölni. E helyiségben munkaidőben tartott anyakönyvi eseményért 

díjat nem kell fizetni és az anyakönyvezetőt sem illeti meg külön díjazás. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a házasság hivatali 

helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívüli történő házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatatás ellentételezéseként az önkormányzat rendeletében meghatározott 

mértékű díjat kell fizetni.  

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése a jegyző jogköre.  

A külső helyszín a hivatali helyiségen és házasságkötő termen kívüli Vámosszabadi 

közigazgatási területén tartott esemény. 

 



Az anyakönyvi jogszabály eddig is lehetővé tette, hogy rendkívüli körülmény esetén a 

házasság az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül is megköthető legyen. Azt, hogy mely 

élethelyzet minősül rendkívülinek, nem definiálja a jogszabály.  

Erre a jogszabály magyarázata adott némi fogódzót, és felsorolt néhány körülményt, amelyek 

esetében lehetőség van a hivatali helyiségen kívüli közreműködésre. Ilyen körülmények: 

egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, illetve idős kora. Ezek a körülmények különösen 

megnehezítenék a házasulók számára, hogy a hivatali helyiségben megjelenjenek. 

Amennyiben ezek a körülmények fennállnak, a szolgáltatásért díjat nem lehet kérni.  

Elterjedtté váltak a vendéglátó helyeken, egyes intézmények különtermében, parkokban, 

családi házak kertjeiben lebonyolított események, emiatt is szükséges a szabályozás. 

Szabályozni kell továbbá a hivatali időn kívül lebonyolítandó anyakönyvi események 

szolgáltatási díjait. Hivatali munkaidőben továbbra is térítésmentes a szolgáltatás. 

Nagyobb települések, városok, ahol rendezvényszervező vesz részt az események 

lebonyolításában, biztosan több lehetőséggel rendelkeznek, hogy segítséget nyújtsanak az 

események résztvevőinek. Mi megpróbáljuk – lehetőségeink keretein belül – emlékezetessé 

tenni az eseményt házasulók, illetve az egyéb anyakönyvi események résztvevőinek, 

házasságkötéskor emléklapot adunk. 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbi tájékoztatást adom 

az előzetes hatásvizsgálatról. 

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai: 

Társadalmi hatás: Az anyakönyvi szolgáltatások hivatali időben és hivatali helyiségben 

díjmentesek. Az esküvők többsége munkaidőn túlra esett. A munkaidőn túli  anyakönyvi 

eseményekre díj fizetési kötelezettséget tartalmaz a rendelet, így ennek függvényében 

döntenek e szolgáltatás mellett. Összefoglalva: az eddigi gyakorlathoz képest a helyi 

lakosokat érintően jelentős változást nem tartalmaz a tervezet, csupán több szolgáltatás válik 

elérhetővé.. 

Gazdasági, költségvetési hatás: Az elmúlt 5 év átlagában évente csak házasságkötés volt 

Vámosszabadin. A házasságkötésekkel kapcsolatos költségek elkülönített kimutatása eddig 

nem volt gyakorlat, az anyakönyvi események csekély száma ezt nem is indokolta. A 

felmerült kiadások az emléklap, borító, anyakönyvi kivonat nyomdai költsége, a helyiség 

rendbetétele: takarítás, a helyiség átrendezése, szerény díszítése, gépi zenei szolgáltatás. A 

tervezetben szereplő díjak a felmerült kiadásokat összességében fogják csak fedezni. 

Környezeti, egészségi következménye: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek a külső helyszínen 

tartandó házasságkötések létesítése tekintetében növekednének az egyedi engedélyezési 

eljárás lefolytatása miatt, de várhatóan ez továbbra sem lesz számottevő. 



Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:   

A  törvény rendelkezése alapján a szabályozásra való felhatalmazás mellett kötelezővé is tette, 

hogy helyi rendeletben meg kell határozni a szolgáltatási díjakat továbbá az 

anyakönyvvezetőnek a munkaidőn túli és helyiségen kívül végzett közreműködésért járó díjat. 

Ennek elmulasztása esetén a Kormányhivatal felügyeleti intézkedést tesz.                       

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Személyi feltételek részben adottak. 

Pénzügyi feltételek: a munkaidőn túli díjazás fedezete a jelenlegi költségvetésben nem 

biztosított. A tárgyi feltételek részben ideálisak, nem áll rendelkezésre átrendezés nélküli 

házasságkötésre alkalmas helyiség. Azonban a házasságkötések csekély száma miatt ez 

áthidalható. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

Vámosszabadi, 2015. május 18. 

 

    Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző s.k. 


