
RENDELETTERVEZET 
 
 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
___/2017. (VI. ____.)  

önkormányzati rendelete 
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes 

eljárási szabályokról 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. § a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § E rendelet alkalmazásában 
 
a) hivatali helyiség: Enyingi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 
26.), 
 
b) hivatali munkaidő: hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7:30-16:00 óráig, pénteken 7:30-13:30 
óráig tartó időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet 
állapít meg, 
 
c) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezető által a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn belül a 
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat térítésmentes lebonyolítása, 
 
d) többletszolgáltatás: az anyakönyvvezető által a hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőn kívül 
vagy a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötésének, bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének térítés ellenében történő lebonyolítása. 
 
2. § Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése – az az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében felsorolt munkaszüneti napok 
kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16:00-19:00 óráig, pénteki 
napon 13:30 órától 19:00 óráig, szombati napon 9:00-19:00 óráig terjedő időszakban tartható. 
 
3. § A hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezését 
az anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemmel egyidejűleg e rendelet 1. vagy 2. 
melléklete szerinti nyomtatványon kell a jegyzőhöz benyújtani, aki arról az At. 18. § (2)-(5) 
bekezdésében meghatározott szabályok szerint dönt. 
 
4. § Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezése előtt az eljáró 
anyakönyvvezető köteles megtekinteni a 3. §-ban hivatkozott kérelemben megjelölt helyszínt. 
 
5. § A jegyző a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat 
hivatali helyiségen kívüli megtartását kizárólag abban az esetben engedélyezi, ha a kérelmezők – az 
erre irányuló szándék iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg - az At. 18. § (3) bekezdésében vagy 
a 32. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vállalják. 

 
6.§ (1) A házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése alapszolgáltatás esetén 
térítésmentes.  
(2) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén 
– az (4) bekezdésben foglalt kivétellel – Enying Város Önkormányzat (a továbbiakban: 
önkormányzat) részére fizetendő díj mértéke alkalmanként bruttó 10 000 Ft, azaz tízezer forint. 
(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 
az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke bruttó 5 000 Ft, azaz ötezer forint. 
(4) A házasulók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazolt 



közeli halállal fenyegető egészségi állapotának vagy súlyos mozgáskorlátozottságának fennállása 
esetén a többletszolgáltatás igénybe vétele díjmentes. 
 
7. § (1) A 6. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat az önkormányzat házipénztárába kell 
befizetni és az erről szóló igazolást az anyakönyvvezetőnek a szertartást megelőző legkésőbb 5. 
napon be kell mutatni, aki az erről készített fénymásolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja. A 
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének elmaradása esetén a befizetett díjat 
kérelmezők részére az anyakönyvvezető feljegyzése alapján az önkormányzat készpénzben 
visszafizeti. 
(2) A rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező 
részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni. 
 
8. § (1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt az At. 19. § (2) bekezdése, illetve 33. § (2) bekezdése 
- alapján anyakönyvi eseményenként bruttó 6 000 Ft, azaz hatezer forint illeti meg. 
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt díjazás kifizetéséről a jegyző, havonta utólag gondoskodik. 

 
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépésének napjától a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 
kell. 
(3) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, 
valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezéséről és a fizetendő díj 
mértékéről szóló 10/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete. 
 

 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
polgármester jegyző 

 

 
 
Záradék:  
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetése 2017. május 23-30. napjáig az Enyingi Polgármesteri 
Hivatal honlapján megtörtént. 
 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. 

 
 
Enying, 2017. május … 
 
 
Kihirdetve: 2017. június … 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 

  



1. melléklet a _____/2017. (VI. ____.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének kérelme 
 

 
 
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen / hivatali munkaidőn 1  kívül történő 
engedélyezését. 
 
Név: .............................................................................................................................................. 
 
Lakcím: ........................................................................................................................................ 
 
Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 
 
 
Név: .............................................................................................................................................. 
 
Lakcím: ........................................................................................................................................ 
 
Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 
 
 
A hivatalon kívüli helyszín: Enying, ............................................................................................ 
 
Anyakönyvi esemény időpontja (év, hó, nap, óra): …………………………………………….. 
 
Tudomásul vettük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 
házasságkötésünk hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha 
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 helyiséget jelölünk meg. 
 
A helyiség megjelölése: Enying, ……………………………………………………………….. 
 
 
Enying, …….......év ……………................hónap …......nap 
 
 
 …………………………………  ……………………………………. 

aláírás      aláírás 
 

 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 
 
 
.................................................... 
közreműködő anyakönyvvezető 
  

                                                
1 A megfelelő aláhúzandó. 



2. melléklet a _____/2017. (VI. ____.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének kérelme 
 

 
Alulírottak kérjük bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen / hivatali munkaidőn2 kívül 
történő létesítésének engedélyezését. 
 
Név: .............................................................................................................................................. 
 
Lakcím: ........................................................................................................................................ 
 
Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 
 
 
Név: .............................................................................................................................................. 
 
Lakcím: ........................................................................................................................................ 
 
Kézbesítési cím: ........................................................................................................................... 
 
 
A hivatalon kívüli helyszín: Enying, ............................................................................................ 
 
Anyakönyvi esemény időpontja (év, hó, nap, óra): …………………………………………….. 
 
Tudomásul vettük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 
bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha 
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 bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas helyiséget jelölünk meg. 

 
A helyiség megjelölése: Enying, ……………………………………………………………….. 
 
 
Enying, …….......év ……………................hónap …......nap 
 
 
 
 …………………………………  ……………………………………. 

aláírás      aláírás 
 

 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 
 
 
.................................................... 
közreműködő anyakönyvvezető 

                                                
2 A megfelelő aláhúzandó. 


