
14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól                                             Hatályos: 2017. június 1-től 

 

1 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól1 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az anyakönyvi eljárásról szóló  

2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  

a következőket rendeli: 

 

 

 

1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

 

 

1. §  Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által térítésmentesen biztosított házasságkötésre 

alkalmas hivatali helyiségek: 

a)  a  Pétfürdői Polgármesteri Hivatal (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) emeletén levő 

házasságkötő terem (nem akadálymentesített), 

b) a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) első emeleti 2. terme 

(akadálymentesített). 

 

 

2. § (1) Az 1. §-ban foglaltaktól eltérő más helyszíneken történő (a továbbiakban hivatali 

helyiségen kívüli) házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a megjelölt helyszín alkalmas az 

eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt 

követelményeknek. 

 

(2) A nem zárt térben történő házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen 

kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények 

bekövetkezése esetén (pl. eső, erős szél) az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség 

rendelkezésre áll. 

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 

hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali 

helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 

 

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a házasuló felek kötelesek biztosítani az 

eseményhez méltó feltételeket. 

 

(5) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a jegyző – kivéve, ha a házasuló 

 
1 Megalkotta a Képviselő-testület a 2016. június 23-i ülésén. Módosította a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet. 
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felek valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget – megtagadhatja, ha azt 

állapítja meg, hogy a házasságkötés helyéül megjelölt helyszínen az eseményhez méltó 

feltételek nem biztosítottak és azok a házasságkötés időpontjáig sem teremthetők meg. 

 

 

3. § A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés többletszolgáltatás ellentételezéseként a 

Képviselő-testület díjat nem állapít meg. 

 

 

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a házasságkötési szándék 

bejelentésével egyidőben kell kérelmezni. A kérelem mintáját e rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

(2) Amennyiben a házasságkötés helyéül megjelölt ingatlan nem a házasuló felek 

valamelyikének rendelkezése alatt áll, úgy a kérelemhez csatolni kell az ingatlannal rendelkezni 

jogosult hozzájáruló nyilatkozatát. Annak hiányában az engedély nem adható meg. 

 

 

 

2. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 

 

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését a bejelentkezési szándék 

bejelentésével egyidőben kell kérelmezni. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés többletszolgáltatás ellentételezéseként a 

Képviselő-testület díjat nem állapít meg. 

(3) E rendelet alkalmazása során hivatali munkaidő hétfőtől-csütörtökig a 8.00 órától 16.30 

óráig, pénteken a 8.00 órától 12.00 óráig terjedő időszak. 

 

 

3. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezető díjazása 

 

 

6. § (1)2 A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 

– amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt 

választja – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

 

(2) Az anyakönyvvezető díjazása az azonos napon történő 

   a) első házasságkötésnél: 18.000,-Ft, 

   b) második és minden további házasságkötésnél: 12.000,-Ft/esemény. 

 

 
2 Módosította a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. június 1-től. 
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(3) Ha a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés időpontja munkanapra esik, az 

anyakönyvvezetőt a (2) bekezdésben meghatározott díjazás 50 %-a illeti meg. 

(4) Az anyakönyvvezető díjazásának fedezetét Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 

költségvetéséből kell biztosítani. 

 

 

4. Záró rendelkezések 

 

7. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2011.(IV.01.) 

önkormányzati rendelete. 
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1. melléklet a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

 

K É R E L E M 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése iránt 

 

 

 

I. A házasuló felek neve és elérhetőségei 

 

1. Vőlegény 

 

   1.1. Neve:……………………………………………………………………………. 

 

   1.2. Lakcíme:………………………………………………………………………… 

 

   1.3. Telefonszáma:………………………………………………………………..….. 

 

   1.4. E-mail címe: ……………………………………………………………………. 

 

 

2. Menyasszony 

 

   2.1. Neve:……………………………………………………………………………. 

 

   2.2. Lakcíme:………………………………………………………………………… 

 

   2.3. Telefonszáma:…………………………………………………………………… 

 

   2.4. E-mail címe: ……………………………………………………………………. 

 

 

II. A házasságkötés időpontja 

 

   20….. év ……………… hónap ………. nap……óra ….... perc 

 

 

III. A házasságkötés kérelmezett helyszínére vonatkozó adatok 

 

1. Az ingatlan 

 

   1.1. címe: …………………………………………………………………………….. 
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   1.23. magántulajdon – vendéglátóhely – egyéb:……………………………………….. 

 

   1.34. zárt helyiség – részben fedett terület – szabadtéri terület 

 

 

2. Az ingatlannal rendelkezni jogosult neve és címe5: 

 

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

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

 

3. Az ingatlan házasságkötés helyszínéül berendezendő alapterülete: ………… m2 

 

4. Az elhelyezendő vendégek várható létszáma: ……..….. fő,  

   melyből a házasuló felek szüleinek száma:…….…. fő 

 

 

IV. A házasuló felek nyilatkozatai 

 

1. Alulírott házasuló felek 

 

1.1 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően nyilatkozunk arról, hogy 

 

a) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítjuk, 

b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények  

   bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiség címe:   

    

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

 

1.2. nyilatkozunk, hogy házasságkötésünk kérelmezett helyszínen történő engedélyezése 

esetén az eseményhez méltó körülményeket biztosítjuk. 

 

 

 

Pétfürdő 20…. év ……..…………..hó……..nap 

 

 

 

 

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

 
3 A megfelelő aláhúzandó, illetve megjelölendő 
4 A megfelelő aláhúzandó 
5 Amennyiben a házasságkötés helyéül megjelölt ingatlan nem a házasuló felek valamelyikének rendelkezése 

alatt áll, úgy a kérelemhez csatolni kell az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát. Annak 

hiányában az engedély nem adható meg. 
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                  vőlegény                                                                menyasszony 

 

 

 


