
 Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről 

és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a)  hivatali helyiség: a Városháza (Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) Kompolthy terme és kis 

tanácsterme. 

b) A hivatali munkaidő: a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 

 

2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérelmezni a 

házasságkötési szándék bejelentésekor. A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető 

javaslatának figyelembe vételével dönt. 

 

(2) A hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéshez az 

anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető 

munkakörének ellátását nem akadályozza. 

 

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése a 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagy a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata alapján magántulajdonban lévő ingatlanon is engedélyezhető, amennyiben az 

ingatlan alkalmas az anyakönyvi eseményhez ünnepélyes és méltó körülmények biztosítására, 

valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek. 

 

(2) A házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor 

engedélyezhető, ha a helyszínen anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmény 

bekövetkezése esetén a házasságkötés lebonyolítására alkalmas zárt helyszín a rendelkezésre 

áll.  

 

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn túli házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatást igénybevevői által az önkormányzat 

részére fizetendő díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Mentes az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alól a házasulók bármelyikének 

mozgáskorlátozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötés. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjat a házasságkötés bejelentésekor a Balatonfűzfői Közös 

Önkormányzati Hivatalban erre rendszeresített és a szolgáltatást igénybe vevő által aláírt 

megrendelőlapon kell rögzíteni. 

 

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást igénybe vevő érdekkörében olyan esemény 

következik be, amely miatt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, erről a Balatonfűzfői 



Közös Önkormányzatai Hivatalt írásban értesítenie kell. Ha a szolgáltatás lemondása legalább 

a házasságkötés tervezett időpontja előtt 3 munkanappal történik, a már befizetett szolgáltatási 

díj a szolgáltatást igénybe vevő kérelmére visszatérítésre kerül. 

 

(5) A házasságkötés megállapított díjának mértékét, a díj megfizetésére – a díj meg nem 

fizetésének jogkövetkezményeire -, valamint a díj visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a 

hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt engedélyező 

jegyzői határozat tartalmazza. 

 

5. § (1) A rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, és a rendelkezéseit a hatályba lépést 

követően bejelentett anyakönyvi események során kell alkalmazni. 

 

(2) Hatályát veszi Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatos és a családi események szolgáltatási 

díjairól szóló 24/2012. (IX. 4.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Balatonfűzfő, 2017. május 16. 

 

 

 

Marton Béla         Dr. Takács László 

polgármester         jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

Balatonfűzfő, 2017. május 30. 

 

 

         Dr. Takács László 

          jegyző 



 

1. melléklet 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az 

ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 12/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelethez 

 

Kérelem a hivatali helyiségen kívül/ hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 

engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatalai helyiségen kívül/ hivatali munkaidőn kívüli* 

engedélyezését. 

 

Név:……………………………..Szül.név:……………………………..……………………… 

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

anyja neve:……………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………… 

Név:……………………………..Szül.név:……………………………..…………………… 

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

anyja neve:……………………….. 

Lakcím:……………………………………………………………………………………….. 

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

 

Az esemény időpontja:……………………………………………………………… 

A hivatali helyiségen  kívüli helyszín…………………………………………………………. 

A házasságkötés helyi rendelet alapján megállapítandó díjának megfizetését teljesítjük. 

A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetére tudomással bírunk arról, 

hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha 

a) a tanúk- szükség esetén tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét 

biztosítjuk, 

b) gondoskodunk az anyakönyvi esemény létesítésének méltó keretéről, 

c) gondoskodunk az anyakönyvi alapiratok és személyes adatok helyszínen történő 

biztonságos kezelésének feltételeiről,  

d) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségben való 

utazásáról, 

e) a hivatali helyiségen kívüli nem zárt helyszínen történő anyakönyvvezetői 

közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az anyakönyvi 

esemény lebonyolítására alkalmas zárt helyszínként 

………………………………………..jelöljük meg. 

 

Balatonfűzfő, …………………. 

 

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

       kérelmező aláírása               kérelmező aláírása 

 

Az engedély kibocsátását javaslom/ nem javaslom. 

 

……………………………………………………. 

        közreműködő anyakönyvvezető 
* A kívánt részt alá kell húzni. 



 

2. melléklet 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az 

ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 12/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelethez 

 

1.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés megtartása 

esetén az ügyfél által fizetendő díj: 45.000,- Ft, melyből az anyakönyvvezetőt 

megillető díjazás: 20.000,- Ft 

2.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő házasságkötés 

megtartása esetén az ügyfél által fizetendő díj: 30.000,- Ft 

3.) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés megtartása 

esetén az ügyfél által fizetendő díj: 20.000,- Ft, melyből az anyakönyvvezetőt 

megillető díjazás: 15.000,- Ft 

4.) Az e mellékletben meghatározott többletszolgáltatás ellentételezéseként 

fizetendő díj a jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót nem 

tartalmazza. 

 

 

 


