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Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014. július 1-jével hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a to-

vábbiakban: At.). 
  

Az At. 96. §-a alapján felhatalmazást kapott  a települési önkormányzat, hogy  

  

 a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munka-

időn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélye-

zésének szabályait, 

 b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali mun-

kaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anya-

könyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

  

Az At. 19. § (2) bekezdése szerint ugyanis a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben 

közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény-

ben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díja-

zás illeti meg. 

  

Ez a választási lehetőség tehát csak a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben köz-

reműködő anyakönyvvezetőt illeti meg, így csak ebben a körben kötelező a díjmegállapítás, 

hogy számára a választás lehetősége biztosított legyen. 

  

A  felhatalmazás csak az At. fenti két pontjában foglaltak szabályozására terjed ki, mást a rende-

letben nem lehet szabályozni (pl. házasságkötésen kívüli egyéb családi eseményre; pezsgős koc-

cintás, ünnepi beszéd, virágcsokor, stb. díjaira), a többletszolgáltatás fogalma ugyanis ebben az 

esetben a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-

kötést foglalja magában. 

 

A fenti rendelkezések alapján önkormányzatunk 2017.évben alkotott egy új rendeletet, melynek 

alapján a díjak a melléklet szerint megállapításra kerültek.  

  

Az elmúlt napokban érkezett több évre visszamenőleg a zenei szolgáltatásokért fizetendő szerzői 

jogdíjra díjbekérő, ahol az önkormányzatnak az esküvőkön alkalmazott zenei szolgáltatásért kel-

lett jogdíjat fizetni.   

 

Ez a költség adta az indokot ahhoz, hogy felülvizsgáljuk településünkön a b.) pont szerinti díja-

kat. Nagycenken a hivatali munkaidőn kívül 10.000 Ft összeget kérünk a házasulandóktól, míg 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén 30.000 Ft összeget. Ezekre áfát kell számítani, bár 

erről állásfoglalást kértünk a NAV-tól.  

 

Az anyakönyvvezető részére bruttó 15000 Ft összeget fizetünk ki hivatali munkaidőn túl házas-

ságkötésben való közreműködésért, míg hivatali helyiségen kívüli helyszín esetében 20.000 Ft 

bruttó összeget. 
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A felülvizsgálatnál javasoljuk, hogy a házasulandók a hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél 

20.000 Ft + Áfa összeget fizessenek, azért, hogy az anyakönyvvezető díj, annak járuléka,  illetve 

az artisjus felé fizetendő díj (egy esküvőnél 800 Ft), illetve a helyiség előkészítés, takarításdíja 

arányos legyen, és fedezze ezeket a költségeket.   

 

A hivatali helyiségen túli díjat nem javasoljuk megemelni.  

 

Az anyakönyvvezető részére fizetett díjat nem javasoljuk megemelni. 

 

A munkaidőben és hivatali helyiségben történő házasságkötés törvény szerint díjmentes, sem a 

házasulandók részéről nem kérhető díj, sem az anyakönyvvezetőnek külön nem fizethető díj.  

 

 

 

Nagycenk. 2020. június 16.   

 

 

 

Percze Szilvia 

jegyző 


