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EGYSÉGES SZERKEZET 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 

esetén fizetendő díjakról, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjakról 

 

(Egységes szerkezetben a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelettel.) 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Atv.) 96. § a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az Atv. 18. § (1)-(5) 

és a 19. § (1)-(2) kapott feladatkörében eljárva, a hivatali helyiségen, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő 

díjakról, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjakról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet Budakeszi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi 

területén történő házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, valamint 

Budakeszi Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 

anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

 

2. § 

E rendelet alkalmazásában 

(1) anyakönyvi esemény: Házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 

(2) hivatali munkaidő: Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

Hétfő: 8.00 - 17.30 óra 

Kedd - Csütörtök: 8.00 - 16.30 óra 

Péntek: 8.00 - 13.00 óra 

(3) hivatali helyiség: Budakeszi Város Önkormányzat által biztosított Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal Ülésterme.  

(4) többletszolgáltatás:  

a) munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, 

b) hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény,  

c) munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény  

(5) Nem minősül többletszolgáltatásnak, ha a házasulók valamelyikének állapota közeli halállal 

fenyeget, és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, melyet orvosi igazolással kell 

alátámasztani. 

3. § 

 

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

esemény engedélyezési eljárása kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetőnél 

kell benyújtani. 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi események engedélyezését e rendelet 2. 

számú melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéskor.  

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 3. számú 

melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéskor.  
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(4) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző dönt, az anyakönyvvezetővel történt 

egyeztetést követően.  

(5) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető az anyakönyvi esemény helyszínén szemlét 

tarthat – amennyiben az anyakönyvi esemény helyszínét még nem ismeri -, melyről feljegyzést 

készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz. 

 

4. § 

 

A többletszolgáltatás akkor engedélyezhető, ha az Atv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott 

feltételek biztosítottak. 

 

5. § 

 

(1) Az anyakönyvi esemény esetén az önkormányzat részére fizetendő díjat és az 

anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A megfizetendő 

díj egyéb szolgáltatást nem tartalmaz.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt díjakat a 2. §-ban szabályozott többletszolgáltatást igénybe 

vevőknek, a házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15 napon 

belül a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni.  

 

6. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését 

követően bejelentett házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó 

szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

7. § 

 

A rendelet hatályba lépésével együtt hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 28/2014. (IX. 01.) önkormányzati 

rendelete. 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília              Szombathyné dr. Kézi Aranka 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2017. július 11. napján kihirdettem. 

 

 

Szombathyné dr. Kézi Aranka  

jegyző 
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1. számú melléklet a 12/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelethez1 

Anyakönyvi esemény esetén fizetendő díjak 

1. Hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségben térítésmentes 

2. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben   

  a 2. § (4) a) pontban meghatározott esetben 

önkormányzatot megillető díj                                                          

 

bruttó: 25.000.- Ft 

  ebből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás bruttó: 10.000.- Ft 

eseményenként 

3. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívül,   

  a 2. § (4) b) és c) pontban meghatározott esetben   

  önkormányzatot megillető díj bruttó: 60.000.- Ft 

  ebből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás bruttó: 20.000.- Ft 

eseményenként 

4. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívül, 
 

  a 2. § (5) pontban meghatározott kivételes esetben térítésmentes 

 

  

 
1 Módosította a 3/2020. (I.31.) ör. 1. §. Hatályos 2020. február 1. napjától. 
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2. számú melléklet a 12/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Tárgy: Kérelem a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének* engedélyezéséhez. 

 

Alulírottak kérjük a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 

helyiségen kívüli* engedélyezését. 

1/ 

Név:  ................................................................................................................................  

szül. hely:  ...............................................  idő:  ..........................................................  

an:  ...................................................................................................................................  

Lakcím: ............................................................................................................................  

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

 

2/ 

Név:  ................................................................................................................................  

szül. hely:  ...............................................  idő:  ..........................................................  

an:  ...................................................................................................................................  

Lakcím: ............................................................................................................................  

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

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín 

 

Budakeszi ………………………………….. közterület:  hsz. 

 

A külső helyszín házasságkötési illetve bét kapcsolat létesítésének díját a számla megérkezését 

követő 15 napon belül megfizetjük.  

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre 

a házasságkötés/bét létesítésének hivatalos helyiségen kívüli lebonyolításában, ha  

a) a tanúk és ha szükséges tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk. 

b) Gondoskodunk a házasságkötés/bét. létesítésének méltó helyszínéről*, valamint a 

hivatali helyszínen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére, a házasságkötésre illetve bét megkötésére alkalmas helyiséget 

jelölünk ki. 

c) Gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségbe való utazásáról. 

d) Gondoskodunk a Házassági lap helyszínen való biztonságos kezelésének feltételiről és 

biztonságos oda-vissza szállításáról. 

 

Budakeszi, …………………………………….. 

 

 

 ………………………………………. ……………………………………. 

 aláírás aláírás  

 

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.  

 

 ……………………………………. 

 anyakönyvvezető 

* a kívánt részt alá kell húzni.  
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3. számú melléklet a 12/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Tárgy: Kérelem a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény iránt  

 

 

Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk a T. Címhez, hogy az alábbi anyakönyvi eseményünket 

hivatali időn kívül engedélyezni szíveskedjen. 

 

 

Az esemény megnevezése: ………………………………………………………………….. 

 

Az esemény helye: …………………………………………………………………………… 

 

Időpontja: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

 

 Születési hely, idő: ……………………………………………………………………. 

 

 Anyja neve: …………………………………………………………………………… 

 

 Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………… 

 

 Levelezési címe: ………………………………………………………………………. 

 

 

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

 

 Születési hely, idő: ……………………………………………………………………. 

 

 Anyja neve: …………………………………………………………………………… 

 

 Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………… 

 

 Levelezési címe: ………………………………………………………………………. 

 

 

A kérelem rövid indoka: ………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Kelt ………………………………………….. 

 

 

 

 ……………………………………   …………………………………..

    aláírás          aláírás  

 

 

 


