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Tárgy: Velem Község Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi szolgáltatások helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
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Az Ötv.15.§ (1) bekezdése értelmében a rendelet megalkotásához minősített többség szükséges. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. törvény 
erejű rendelet felhatalmazta a települési önkormányzatokat arra, hogy rendeletben határozzák meg a hivatali 
munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait,  valamint 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.  
A törvényerejű rendelet 15/A § (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, 
továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, 
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.  
A (3) bekezdés szerint, a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi.  
A jogszabály kötelezően határozza meg azt is, hogy a házasság megkötésének, valamint  a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha 
az hivatali helyiségen kívül történik.  
 
Velem és Bozsok községek körjegyzőségének hivatalos helyiségében megtartott szertartások munkaidőn kívül 
eddig ingyenesek voltak, tekintettel arra, hogy a jogszabály nem tette lehetővé a díjazást. Külső helyszíneken is 
évek óta tartunk házasságkötéseket, amelyek esetében külön díjazás szintén nem volt.  
A külső helyszínek megválasztásánál tekintettel voltunk minden olyan szempontra, amelyet az At. jelenleg is előír, 
valamint a rendelet tervezetbe foglaltakat is.  
 
A Körjegyzőség hivatali helyiségében történő házasságkötés tényleges költségei: anyakönyvvezető bére, közterhei, 
a fűtés, világítás, takarítás költségei.  
A hivatali helyiségben történő házasságkötés munkaidőn kívüli megtartásának díjkötelessé tétele gazdaságilag 
indokolt, azonban hatásait tekintve előre nehezen kiszámítható, hogy milyen fogadtatásban részesülne a lakosság 
részéről. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 
elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálatot elkészítettük és az 
előterjesztés mellékleteként csatoljuk. Szintén elkészítettük a fenti törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelet 
tervezet indokolását.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Velem, 2011. június 20. 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Horváth Miklós sk. 
polgármester 

 
 



 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 

 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva  
 

a következőket rendeli el: 
 

1.§ A rendelet hatálya Velem község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési és bejegyzett élettársi 
kapcsolat (a továbbiakban: házasságkötés) létrehozására irányuló eljárásokra, az eljárásokban részt vevő 
természetes személyekre terjed ki. 

 
2.§ (1)  A házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség Bozsok és Velem Községek Körjegyzősége (9726 Velem, 

Rákóczi utca 73.) anyakönyvvezető hivatali helyisége. 
 

(2)  A házasságkötés a hivatali helyiségen kívül az alábbi helyszíneken történik  
a)  Kultúrház Velem, Rákóczi utca 18.  
b)  Novák Falva Velem, Rákóczi utca 2/B  
 

(3)  A (2) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen történő házasságkötést a jegyző 
engedélyezi az anyakönyvi és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint. 

 
(4)  Kereskedelmi, vendéglátó üzletben, illetve ehhez tartozó szabadtéren házasságkötésre a jegyző engedélyt 

nem ad ki. 
 

3.§ (1)  A házasságkötést – az e rendeletben foglalt kivételekkel – a jegyző minden olyan helyszínen engedélyezi, 
ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosítottak. A helyszín: 
a)  gondozott, hulladéktól mentes; 
b)  közlekedési és egyéb zajok a szertartás méltóságát nem zavarják; 
c)  az anyakönyv és az anyakönyvvezető védelme, mindenfajta behatás (pl: eső, szél, rongálódás, sérülés, 

stb.) ellen biztosított; 
d)  szaghatástól mentes; 
e) a házasságkötés résztvevői számára megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre; 
f)  más tevékenység a szertartást ne zavarja meg. 
 

(2)  A házasságkötés szabadtéri helyszínen történő rendezése esetén a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a 
kérelmező gondoskodni köteles.  Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.  

 
4.§  (1)  A házasságkötést a hivatali munkaidőben, valamint a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül, 

az e rendeletben előírtak szerint kell megtartani.  
(2)  A 2.§ (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott helyszíneken és kérelemre zárt 

épületben engedélyezett helyszínen egész évben, az anyakönyvi és más jogszabályok előírásainak 
betartásával a jegyző engedélyezi a házasságkötést. 

(3)  A 2.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott helyszínen, valamint kérelemre szabadtéren engedélyezett 
helyszínen május 2. és szeptember 30. között tartható házasságkötés az anyakönyvi és más jogszabályok 
előírásainak betartásával.  

 
5.§ (1)  Házasságkötés a Gesztenye fesztivál időtartama alatt a hivatali helyiségben, valamint a 2.§ (2) 

bekezdésében megjelölt helyszíneken nem tartható. 
(2)  Vasárnapi napokon házasságkötés nem engedélyezhető.  
(3)  A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 19,00 óráig, szombaton 11,00 óra és 18,00 óra 

között engedélyezhető. 
 
6.§ (1)  Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.  
(2)  Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a házasulandók nevét, a 

tervezett házasságkötés időpontját és helyét, a szertartáson résztvevők várható számát, a törvényben 
illetve jelen rendeletben foglaltak biztosítására vonatkozó adatokat, információkat.  

 
 



 
 
7.§ (1)  A kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal 

rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló 
megállapodás egy példányát.  

(2)  Az engedélyező helyszíni szemle során köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín, 
esőhelyszín megfelel az anyakönyvi és más jogszabályban és e rendeletben meghatározott előírásoknak.  

(3)  Az esőhelyszín biztosítása kivételes esetben történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű 
sátor, lábon álló fedett szín stb. alatt történik a házasságkötés.  

 
8.§ (1)  A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. 

(2)  A hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés – mint külön szolgáltatás esetén –, 
esetén házasulandók 20.000 Ft díjat kötelesek fizetni. 

(3)  A külön szolgáltatások díját, a házasságkötést megelőzően előre, számla ellenében kell a körjegyzőség 
számlájára megfizetni.  

 
9.§ (1)  A házasságkötési eljárás során anyakönyvvezető köteles közreműködni. 

(2)  Az anyakönyvvezetőt közreműködői díjként, –  a hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötések 
esetén –, eseményenként a köztisztviselői illetmény alap 25 %-a illeti meg. 

(3) A közreműködői díjat utólag, minden hónap 5. napjáig kell a köztisztviselő részére kifizetni.  
 

10.§  Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Horváth Miklós 
polgármester 

Wolf Viktória 
körjegyző 



 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

…./2011.(…..) számú önkormányzati rendelet tervezethez 
 

1. Társadalmi hatások 
 

Az anyakönyvi szolgáltatások, mint alapszolgáltatások a rendelet hatálybalépéséig a körjegyzőségen az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségében ingyenesek voltak. A családi esemény ünneplését a házasulandók nagy 
része különböző, a körjegyzőség által nyújtott szolgáltatásokkal egészítette ki. A külön szolgáltatásokat 
térítésmentesen biztosítottuk. 
 
Várható, hogy a rendelet bevezetésének évében, vagy ezt követően a házasságkötések egy része munkaidőben fog 
megtörténni.  
 
A házasságkötések egy részét az egyház előtt is megerősítik. Az egyházak a szertartás lebonyolításáért különböző 
mértékű díjazásban részesülnek.  
A közjegyzők folytatják le, szintén díjazás ellenében a különnemű párok esetében a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére irányuló eljárást.  
Mindkét esetből az következik, hogy az anyakönyvvezető előtti házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése, - amely a törvény szerint létrehozza a házasságot, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot, - 
amennyiben az munkaidőn kívül vagy hivatali helyiségen kívül történik díjazás ellenében, elfogadottá válik.  
Szükséges azonban a megfelelő kommunikáció kialakítása annak érdekében, hogy a lakosság elfogadja a változást.  

 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 
A házasulandók oldaláról a rendelet mindenképpen a házasságkötések költségeit növeli. Figyelemmel arra, hogy a 
házasságkötéssel kapcsolatos költségek – ruha, virág, gépkocsi, lakodalom költségein belül étel, ital, díszítés, a 
fotózás, video felvétel, stb. költségei között, a szertartás díja, mértékét tekintve elenyésző.  
 
A körjegyzőség költségvetéséből, éves szinten, a házasságkötések ingyenes lebonyolítására, mintegy 250.000,- 
összeg fordítódott. E költségek az épület működtetéséből, - a fűtési, világítási, takarítási költség, - valamint a 
szertartást vezető anyakönyvvezető Ktv. szerinti túlmunka díja, közterhei, költségtérítése – állnak.  
 
A díjak megállapítása során a tényleges bekerülési költséget vettük figyelembe, azokat az időtartamokat, amelyek 
a szertartásokon kívül esnek, de a működés során szükségesek, nem vettük figyelembe.  
A megállapított díjakból finanszírozható az anyakönyvvezető juttatása, azok közterhei, valamint az épület 
működtetésével felmerülő költségek egy-egy eseményre számított része. Az éves szinten várható bevétel ily módon 
200.000 és 300.000 Ft közé tehető.  

 
3. Környezeti hatások 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 
4. Egészségi következmények 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.  

 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 
A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek növekednek. A jelenlegi gyakorlat, illetve a 2010. december 
31-ig hatályos jogszabályok szerint a hivatali időn kívül, hivatali helyiségben megtartott házasságkötések során 
külön engedélyre nem volt szükség, így ilyen eljárások lefolytatására sem került sor. A hivatali helyiségen kívül 
kijelölésre kerültek azok a helyszínek, ahol házasságkötésre sor kerülhet, így itt sem válik szükségessé külön 
eljárás lefolytatása. A rendelet elfogadása esetén, az egyszerűsített engedélyezési eljárással a terhek nem 
növekednek. Azokon a helyszíneken, ahol még nem történt írásbeli megállapodás megkötése, a szerződéseket meg 
kell kötni. 
Az adminisztratív terhek növekedését az egyedi engedélyezési eljárások lefolytatása jelenti. Éves szinten várhatóan 
10-15 egyedi eljárás lefolytatására lehet számítani. A helyszíni szemle – amelynek lefolytatása elengedhetetlen a 
döntéshozatalhoz – az ügyintézők terheit növeli.  

 
 
 



6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17.tvr. 
felhatalmazta a települési önkormányzatokat arra, hogy rendeletben határozzák meg a hivatali munkaidőn kívüli 
és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait,  valamint 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. Amennyiben a jogszabály megalkotására nem kerül 
sor, a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésre nem kerülhet sor. A törvény 
előírja, hogy az engedélyt a jegyzőnek kell megadni, azonban ezt a törvény és a helyi rendelet előírásai szerint 
teheti meg. Mindezzel együtt, az önkormányzat szabályozás hiányában nem kérhet díjat a munkaidőn, ill. hivatali 
helyiségen kívül tartott házasságkötésekért.  
A fentiek miatt egyrészt az önkormányzatok működésének törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal a 
jogalkotási kötelezettségre hívja fel a figyelmet, másrészt a házasulandók jogai csorbulnak, emiatt eljárások 
indulhatnak különböző szerveknél, hatóságoknál, harmadrészt, az önkormányzat bevételtől esik el.  

 
7. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az 
adminisztratív terhek növekedése számottevő pénzügyi teher növekedéssel nem jár. A díjak bevezetése esetén a 
pénzügyi mérleg javul.  

 
Velem, 2011. június 22. 
 
 
 
 

Horváth Miklós 
polgármester 

Wolf Viktória 
körjegyző 



Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 
 

Indokolás 
 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17.tvr. 
felhatalmazta a települési önkormányzatokat arra, hogy rendeletben határozzák meg a hivatali munkaidőn kívüli 
és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait,  valamint 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.  
Ugyanezen jogszabály 15/A § (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, 
továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, 
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik.  
A (3) bekezdés szerint, a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi.  
A jogszabály kötelezően határozza meg azt is, hogy a házasság megkötésének valamint a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha 
az hivatali helyiségen kívül történik.  

1.§ 
 

A rendelet hatálya Velem község közigazgatási területén megtartandó házasságkötésekre, bejegyzett élettársi 
kapcsolatok létesítésére (továbbiakban házasságkötés), illetve az eljárásokban résztvevőkre – menyasszony, 
vőlegény, bejegyezett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók, tanú, anyakönyvvezető, jegyző, köztisztviselő, külső 
helyszínt biztosító, stb.  – terjed ki.  

2.§  
 

Velem községben a Körjegyzőség épületében került kialakításra a házasságkötő terem, amely önállóan is méltó 
helyszínt nyújt a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséhez.  
 
Évek óta hagyomány, hogy a hivatal épületén kívül is sor kerül házasságkötési szertartások lebonyolítására, az 
anyakönyvvezető közreműködésével.  A helyszíneket biztosító intézményekkel, szervezetekkel keret megállapodás 
megkötése történik, amelyben rögzítésre kerülnek azok a minimum  feltételek, amelyeket a helyszínen biztosítani 
kell, a házasságkötésekkel kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek, szolgáltatások, amelyek a feleket megilletik, 
illetve biztosítaniuk szükséges.  

3.§ 
 

A házasságkötéssel jön létre az új család, amely a társadalom folyamatos megújulásának alapja. Ez az esemény 
külsőségeiben is jelentőséggel bír, amellett, hogy a társadalom előtt összetartozásukat kijelentő felek egy életre 
kiható döntést deklarálnak a házasságkötési eljárás során. A döntés fontossága is indokolja, hogy minden olyan 
körülményt, amely a szertartás lefolytatására zavaró hatású lehet, kizárjunk.  
A házasságkötés joga a törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén minden embert, függetlenül egészségi 
állapotától, tartózkodási helyétől, megillet.  

4.§ 
 
A szabadtéren megtartott házasságkötések egyre elterjedtebbé válnak. Az időjárás változásai szükségessé teszik, 
hogy minden olyan esetben, amikor a tervezett szabadtéri házasságkötés az eső, szél, stb. miatt szabadtéren nem 
tartható meg, alternatív esőhelyszín biztosításra kerüljön. Az esőhelyszínen szintén biztosítani kell azokat a 
feltételeket, amelyek a házasságkötés méltó megünnepléséhez szükségesek.  
Az időjárás májustól szeptember végéig terjedő időtartamban kedvezőbb a szabadtéri rendezvények 
megtartásához, illetve a kialakult hagyományok szerint a házasságkötésekre ebben az időszakban kerül sor 
legnagyobb számban.  

5.§ 
 

Az At. megállapítja, hogy a házasságkötések időpontját az anyakönyvvezető, a házasulók kívánságának 
figyelembevételével tűzi ki. Előírja azt is, hogy nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi 
kapcsolat a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon. Az Mt munkaszüneti napként jelöli 
meg január 1.-t, március 15.-t, húsvéthétfőt, május 1.-t, pünkösdhétfőt, augusztus 20.-t, október 23.-t, november 
1.-t, és december 25-26.-t. Előírja továbbá, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, az e napon, illetve a 
húsvétvasárnapon és a pünkösdvasárnapon történő munkavégzés tekintetében a munkaszüneti napra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
A törvényi szabályozáson túl, az évtizedek óta kialakult hagyomány, valamint a házasságkötések megünneplésének 
önkormányzat által viselt költségei is indokolják, hogy vasárnapi napokon házasságkötés megtartására ne kerüljön 
sor.  



 
A hivatali munkaidőn kívül a házasságkötések lehetséges időpontjait szükséges behatárolni, annak érdekében, 
hogy az tervezhető és szervezhető legyen, illetve a szokások mellett  a költséghatékonyságot is figyelembe vettük  
az időtartam meghatározása során. A kialakult gyakorlat szerint a hivatali helyiségen kívül megtartott 
házasságkötések megtartására a délutáni, kora esti órákban kerül sor.  A fényviszonyok miatt a hivatali helyiségen 
kívül engedélyezett házasságkötések időpontját nem célszerű oly módon meghatározni, amely zavaró hatású lehet. 
Ezért javasoljuk az utolsó házasságkötés kezdő időpontját 19,00 órában meghatározni.  
 

6.§ - 7.§  
 

Az At. önkormányzatok számára adott felhatalmazása a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályai meghatározására szól. Az engedélyezési szabályai mind az anyagi jogi, 
mind az eljárási jogi szabályok meghatározását magukba foglalják. Az anyakönyvi eljárás közigazgatási eljárás, 
melynek során a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Nem indokolt ezen eljárási szabályoktól eltérőeket alkotni, ugyanakkor célszerű meghatározni azokat 
az eltéréseket, amelyek az eljárásban résztvevő felek érdekeit szolgálják.  
 
A külső helyszínek esetében, a használati, bérleti díj, az egyéb feltételek a házasulandók illetve a helyszín gazdája 
közötti megállapodás eredménye, amely nem képezi jelen rendelet szabályozási tárgyát.  
 
A rendeletben nem nevesített  hivatali helyiségen kívüli helyszínek esetében vizsgálni kell, hogy megfelelnek e 
azoknak a feltételeknek, amelyeket az At, illetve e rendelet meghatároz. Ennek érdekében ismerni kell, hogy a 
helyszín biztosításához az azzal rendelkezni jogosult hozzájárult-e, illetve a helyszínen kell meggyőződni az összes 
feltétel meglétéről.  
Az engedélyezés során az összes körülmény figyelembevételével kell a döntést meghozni.  
 

8.§ -  9.§ 
 

A házasságkötés, ha arra  a  hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben kerül sor,  díjmentes.  
A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötés esetében az önkormányzat biztosította és 
biztosítja a hivatali helyiség berendezését, fűtését, világítását, valamint az anyakönyvvezető túlmunkájának 
díjazását. 
A házasságkötő terem külön díszítését, ha ezt a házasulandók kérték, a hivatal, külön díjazás ellenében elvégezte, 
úgyszintén külön kérésre, különböző technikai szolgáltatásokat nyújtott.  
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírja, hogy a köztisztviselőnek, rendkívüli esetben a köztisztviselő a 
törvényben vagy önkormányzati rendeletben megállapított munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát 
végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre készen állni.  
A törvény a köznyelvben túlmunkaként vagy túlóraként nevezett, a napi, heti munkaidőn felül végzett munkát 
nevezi rendkívüli esetnek. A túlmunkát írásban kell elrendelni. Az elrendelt túlmunkát elsősorban szabadidővel 
kell megváltani, ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb harminc 
napon belül a szabadidő kiadása nem lehetséges. A szabadidő mértéke, a rendkívüli munkavégzés időtartamával 
azonos. Ha a rendkívüli munkavégzésre a köztisztviselő heti pihenőnapján, vagy munkaszüneti napon kerül sor, a 
munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.  
A házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetők a körjegyzőség köztisztviselői, akik a hivatali munkaidőben 
anyakönyvvezetői, illetve más beosztásban végzik munkájukat. A hivatali munkaidőn túl végzett anyakönyvvezetői 
munka esetén, amelynek nagy része a heti pihenőnapon valósul meg, a szabadidő megváltást a törvényi előírások 
szerint nem tudjuk biztosítani, hiszen nem áll rendelkezésre ehhez megfelelő számú és képzettségű köztisztviselő. 
Amennyiben a törvény szerint szabadidőt kell biztosítani, az ügyintézői munka, az ügyintézési határidők 
megtartása, valamint az ügyfélfogadás biztosítása nem oldható meg.  
Fentiekre tekintettel az anyakönyvvezetők, a Ktv szerinti pénzbeli megváltásban részesülnek, amely a kifizetéskori 
illetményük szabadidőre járó arányos összege.  
 
Az At. felhatalmazta az önkormányzatokat arra, hogy rendeletben állapítsák meg azt a díjat, amelyet a 
házasulandók a hivatali munkaidőn kívül, illetve a hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésekért az 
önkormányzatnak kötelesek megfizetni, valamint annak megállapítására is, hogy az anyakönyvvezetőnek járó díj 
mértékét megállapítsák.  
A köztisztviselői illetményalap összegét az Országgyűlés állapítja meg költségvetési törvényben. Jelenleg ez az 
összeg – 4 éve azonos összegben, - 38650 Ft.  
Az anyakönyvvezetők a házasságkötés során kötelesek ünnepélyesen megjelenni, ruházatukkal, megjelenésükkel is 
az ünnep méltóságát kell emelniük. Egy korábbi helyi szabályozás lehetővé tette, hogy az anyakönyvvezetők 
részére, az ezzel kapcsolatos kiadásaik egy része megtérítésre kerüljön.  
Tekintettel arra, hogy az anyakönyvvezetők részére a házasságkötésben való közreműködés olyan plusz kiadást 
jelent, amelynek megtérítése más módon nem történik meg, javasoljuk, hogy a részükre megállapított adóköteles 



költségtérítés az illetményalap %-ban kerüljön megállapításra, amely magába foglalja a méltó megjelenéssel járó 
költségek egy részét. 
Javasoljuk továbbá, hogy a házasságkötés kapcsán nyújtott kulturális, technikai külön szolgáltatások díja is a 
rendeletben kerüljön megállapításra.  
 
 
Velem, 2011. június 22. 
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