
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi 

kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról

Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  anyakönyvekről,  a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján,  és  az  Alkotmány  44/A.§  (1)  bekezdésének  a.)  pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) hivatali munkaidő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest  Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.

b)  munkaszüneti  nap:  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló 1992.  évi  XXII.  törvény 125.  §  (3)  bekezdésében 
meghatározott  napok,  és  foglalkoztatáspolitikáért  felelős  miniszternek  a  munkaidő-beosztás  munkaszüneti 
napok miatt indokolt változtatását évenként szabályozó rendeletben megállapított pihenőnapok. 

c)hivatali  helyiség:  Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzata  által  biztosított  helyiség: 
házasságkötő terem (kis-házasságkötő) vagy a Nagyterem. 

d) szertartás: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének anyakönyvvezető általi vezetése

e)  többletszolgáltatás:  hivatali  helyiségen,  valamint  hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötések,  bejegyzett 
élettársi kapcsolatok létesítése, kivéve, ha a házasulók valamelyikének  állapota közeli halállal fenyeget  és ez 
indokolja a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartást.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésének 
szabályai

2. §  Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet 15/A. § (3) bekezdésében foglalt engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró 
anyakönyvvezetőnél kell benyújtani. 

3. § 

(1)  A  többletszolgáltatás  akkor  engedélyezhető,  ha  az  anyakönyvekről,  a  házasságkötési  eljárásról  és  a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak biztosíthatók. 



(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel a 
házasságkötés  vagy  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítésének  hivatali  helyiségen  kívüli  lebonyolítása 
feltételeinek, valamint e rendelet előírásainak. 

(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelő méretű és minőségű fedett 
helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelését. 

4. § 

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 12.30 órától 
17.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 17.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető. 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó 
többletszolgáltatás ellentételezésként fizetendő díjak mértéke

5. §  

(1)  A  hivatali  munkaidőn  kívül  és  a  hivatali  helyiségen  kívül  tartott  házasságkötés  és  bejegyzett  élettársi 
kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére járó díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A (1) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 
30 napon belül, a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az erről 
szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. 

Anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

6.  §  A  hivatali  munkaidőn és  a  hivatali  helyiségen kívül  történő anyakönyvi  esemény  lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg. 

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az anyakönyvi eseménynek a rendelet 
hatályba lépését követően bejelentett szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gajda Péter 
polgármester

dr. Kiss Anna
aljegyző

Kihirdetési záradék: 2011. június 21.



1. melléklet a 13/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelethez 

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak: 

1.) Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül: 50.000.- Ft, 

2.) Hivatali munkaidőn kívül 

a) Kis-házasságkötő teremben: 10.000,- Ft, 

b) Nagyteremben: 17.000.- Ft, 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 



2. melléklet a 13/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelethez 

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén anyakönyvvezetőt megillető díjazás: 

1.) Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül: 15.000.- Ft 

2.) Hivatali munkaidőn kívül a kis-házasságkötő teremben és nagyteremben: 5.000.- Ft 



RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz

Az  értelmező rendelkezések  rögzítik  a  hivatali  munkaidő fogalmát,  a  munkaszüneti  nap  fogalmát  – az  azt 
meghatározó jogszabály  megjelölésével  –,  a  hivatali  helyiség  fogalmát,  továbbá a  szertartás  és  a 
többletszolgáltatás fogalmát. 

Az At. 24. § (1) bekezdése megállapítja, hogy a házasságkötések időpontját az anyakönyvvezető a házasulók 
kívánságainak figyelembevételével tűzi  ki.  Az At.  15/A.  § (8) bekezdése előírja továbbá, hogy nem köthető 
házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett  élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban: 
Mt.) meghatározott munkaszüneti napon. Az Mt. 125. § (3) bekezdése szerint munkaszüneti nap: január 1.,  
március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-
26. Előírja továbbá, hogy ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, az azon a napon, illetve a húsvétvasárnapon 
és a pünkösdvasárnapon történő munkavégzés tekintetében a munkaszüneti napra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 

A Mt. 125. § (5) bekezdésében felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, hogy a munkaidő-
beosztásnak a munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását évenként rendeletben szabályozza. 

2. §-hoz

Az At. 15/A. § (3) bekezdése szerint a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett  
élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi. 

Az At. önkormányzatok számára adott felhatalmazása a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő 
házasságkötés engedélyezése szabályainak meghatározására szól. Az engedélyezés szabályai mind az anyagi  
jogi,  mind  az  eljárásjogi  szabályok  meghatározását  magukban  foglalják.  Az  engedélyezési  eljárás  során  a 
közigazgatási  eljárás és szolgáltatás  általános szabályairól  szóló 2004.  évi  CXL.  törvény rendelkezéseit  kell  
alkalmazni, melytől eltérő eljárási szabályokat nem lehet alkotni. 

3-4. §-hoz

A hivatali  helyiségen kívüli  helyszínek  esetében vizsgálni  kell,  hogy megfelelnek-e  azoknak  a  feltételeknek,  
amelyeket az At. meghatároz. 

Az At. 15/A. § (4) bekezdése szerint az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek 
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek 

a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, 

b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről, 

c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 

d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés vagy 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való 
biztonságos  visszaszállításáról,  valamint  az  anyakönyv  helyszínen  való  biztonságos  kezelésének 
feltételeiről. 

Ennek érdekében a helyszínen kell meggyőződni az összes feltétel meglétéről. Az engedélyezés során az összes 
körülmény figyelembevételével kell a döntést meghozni. 



5. §-hoz

Az At. felhatalmazta az önkormányzatokat arra, hogy rendeletben állapítsák meg azt a díjat, amelyet a házasulók 
és bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó párok munkaidőn kívül, illetve a hivatali helyiségen kívül 
megtartott  házasságkötésekért  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítéséért  az  önkormányzatnak kötelesek 
megfizetni, valamint arra is, hogy az anyakönyvvezetőnek járó díj mértékét megállapítsák. 

A  házasságkötés  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítése,  ha  arra  hivatali  munkaidőben  és  hivatali 
helyiségben (anyakönyvi iroda helyiség) kerül sor, díjmentes. 

A hivatali  helyiségben,  hivatali  munkaidőn túl  megtartott  házasságkötésért  és bejegyzett  élettársi  kapcsolat 
létesítésénél való közreműködésért az anyakönyvvezetőt jelenleg 4.000.- Ft díjazás illeti meg, mely a hivatal 
költségvetését  terheli.  Ezen  díjakat   Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatalának  Polgármesteri-Jegyzői  együttes  intézkedése  szabályozza,  melyet  e  rendelet  elfogadása  után  a 
rendelettel összhangban módosítani kell. 

E rendelet tervezet a helyiségbérlettel, illetve a külső helyszínen történő házasságkötéssel és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésnél való közreműködéssel kapcsolatban felmerülő díjakat mellékletében állapítja meg. A díj 
megfizetése  úgy  történik,  hogy  a  házasulók  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolatot  létesíteni  kívánó  párok  a  
házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 30 napon belül a feladatot ellátó irodánál 
megfizetik a szolgáltatásokért fizetendő díjat, melyről az iroda munkatársai készpénzfizetési számlát állítanak ki. 
A díj megfizetését igazoló bizonylatot a házasulók és bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó párok az 
eljáró anyakönyvvezető felé bemutatják. 

6. §-hoz

A házasságkötésnél és bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetők a hivatal 
köztisztviselői, akik a hivatali munkaidőben további anyakönyvvezetői feladatokat is ellátnak. Az At. 15/A. § (7) 
bekezdése  szerint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő házasságkötésben,  bejegyzett  élettársi  kapcsolat 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXIII.  törvényben  meghatározott  szabadidő egésze  vagy  egy  része  helyett  az  önkormányzati  rendeletben 
meghatározott mértékű díjazás illeti  meg.  Ennek megfelelően a köztisztviselőnek a heti  pihenőnapon,  vagy 
munkaszüneti  napon  végzett  munka  ellenértékeként  a  munkavégzés  időtartama  kétszeresének  megfelelő 
mértékű szabadidő járna, ennek biztosítása azonban az anyakönyvvezetők egyéb feladatellátását veszélyeztetné. 

7. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről. 

Díjkalkuláció a tervezett díjaról: 

1. Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül

Kiadás Bevétel

anyakönyvvezető díja 15.000 Ft Házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése 
esetén fizetendő díj

50.000 Ft

járulékai 4.050 Ft

Összesen 19.500 Ft 50.000 Ft



2.a.) Hivatali munkaidőn kívül kis-házasságkötő teremben 

Kiadás Bevétel

anyakönyvvezető díja 5.000 Ft Házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése 
esetén fizetendő díj

10.000 Ft

járulékai 1.350 Ft

egyéb költségek (világítás, fűtés, 
berendezés, takarítás)

3.650 Ft

Összesen 10.000 Ft 10.000 Ft

2.b.) Hivatali munkaidőn kívül nagyteremben

Kiadás Bevétel

anyakönyvvezető díja 5.000 Ft Házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése 
esetén fizetendő díj

17.000 Ft

járulékai 1.350 Ft

egyéb költségek (világítás, fűtés, 
berendezés, takarítás)

10.650 Ft

Összesen 17.000 Ft 17.000 Ft



1982. évi 17. törvényerejű rendelet

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

A hivatali helyiség, a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének  
helyszíne

15/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője gondoskodik arról, hogy az anyakönyvvezetőnek tárgyalásra alkal-
mas helyiség álljon rendelkezésére.

(2) A települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkal -
mas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.

(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kí-
vüli létesítését a jegyző engedélyezi.

(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés-
nek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek

a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításá -
ról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

(5) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényben előírt módját és az esemény-
hez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik.

(6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a  
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellenté-
telezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő  
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze  
vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

(8) Nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében megha-
tározott munkaszüneti napon.

42/A. § (1) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a névvise -
lés, a névváltoztatás, az anyakönyvezés és a házasságkötési valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányu-
ló eljárás, továbbá az anyakönyvi szakvizsga részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a hazai anyakönyvezést 
végző hatóságot.

(3) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a bejegyzett élettársi  
kapcsolat létrehozására jogosult további anyakönyvvezetők körét.

(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-

kötés 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, va-
lamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.


