
Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 10/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 

mértékéről 

 

Mosonszolnok község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatali 

helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárására és 

ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályai 

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

létesítése engedélyezését a házasságkötésre történő bejelentkezéskor, de legkésőbb a 

házasságkötés időpontját megelőző 30. napig kell kérni. (A kérelem nyomtatványt a 

rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.) 

  

(2) A kérelemről a körjegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt. 

 

(3) Hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a 

helyszínen az anyakönyvezető életét, testi épségét semmi sem veszélyezteti, a 

személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított, valamint az 

anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul. 

 

(4) Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés, ha nem a Mosonszolnok, Fő u. 44. szám 

alatti Házasságkötő Teremben, vagy nem a Mosonszolnok, Fő u. 101-103. szám alatti 

Művelődési Házban történik. 

 

(5) Hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés, ha nem hétfőtől – csütörtökig 07.30-16.00 

óra, illetve pénteken 07.30-13.30 óra közötti időpontban történik.  

 

(6) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett hivatali 

helyiségben, vagy munkaidőben tartandó házasságkötésre, annak lebonyolítását az 

engedélyezendő hivatalon kívüli, vagy munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény nem 

veszélyeztetheti. 

 

 

 



2. § 

 

A többletszolgáltatások díja 

(1) A többletszolgáltatások igénybevételéért a szertartásban érintetteknek az 

önkormányzat részére az 1. számú mellékletben megjelölt díjat kell fizetni. 

 

 

(2) A díjat az önkormányzat 11737076-15366997 számú számlájára, vagy házipénztárába 

kell befizetni legkésőbb a házasságkötést megelőző 10. napig. 

 

 

(3) Mentességek – nem kell díjat fizetni a többletszolgáltatásért: 

 

a/ rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén, 

b/ ha a házasságot kötő felek közül legalább az egyik fél mosonszolnoki lakcímmel 

rendelkezik. 

 

 

(4) A (3) bekezdés a/ pontjában meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha a 

szolgáltatást igénybe vevő fél számára egészségi állapota, kora, vagy más ok miatt 

lehetetlen, vagy nagy nehézségbe ütközik hivatali munkaidőben, vagy a hivatalos 

helyiségben történő megjelenés. 

 

 

3. § 

 

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

 

Az anyakönyvvezetőt megillető díjak összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Záró rendelkezés 

4.§ 

(1) E rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően induló 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

 

2 



(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület Egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról 

szóló 6/2011. (II.23.) számú rendelete. 

 

Mosonszolnok, 2011. június 29. 

 

 

                Török Sándor             Gálné dr. Takács Eszter  

                     polgármester                                  körjegyző  

 

 

Záradék: Kihirdetve! 

Mosonszolnok, 2011. június 29. 

 

        Gálné dr. Takács Eszter 

         körjegyző 
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1. számú Függelék 

Kérelem 

hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés 

engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül/ hivatali 

munkaidőn túl (a megfelelő szöveg aláhúzandó) történő engedélyezését.  

 

Név:…………………………………………………………………………… 

Szül.hely, idő:………………………………………………………………… 

Lakcím………………………………………………………………………… 

 

Név:…………………………………………………………………………… 

Szül.hely, idő:………………………………………………………………… 

Lakcím………………………………………………………………………… 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: 

………….……………………………………….……………………………. 

A hivatali munkaidőn kívüli időpont: 

………….……………………………………….……………………………. 

Vállaljuk, hogy az igényelt többletszolgáltatásért …..……………………. összegű díjat 

legkésőbb a házasságkötés előtti 10. napig megfizetjük. 

 

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a 

házasságkötésnél, ha a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizettük. 

 



Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre 

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha az anyakönyvekről, a 

házassági eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A § (4) 

bekezdésében meghatározott feltételekről gondoskodunk. 

 

 

…………….., ……..év………………………..hó……..nap. 

 

 

 ……………………………… …………………………… 

 aláírás aláírás 

 

Az engedély kiadását javaslom/nem javaslom. 

 

 

……………………………………………….. 

 …………………………………… 

 anyakönyvvezető 

 



1. számú melléklet 

 

A többletszolgáltatások igénybevételéért az önkormányzat részére 

fizetendő díjak mértéke 

 

 

 

 

1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 15.000,- Ft. 

2. Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj:  15.000,- Ft. 

3. Hivatali helyiségen kívüli és egyben hivatali munkaidőn túli házasságkötés  

    esetén az ügyfél által fizetendő díj:       20.000,- Ft. 

 

Fenti összegek általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

 



2. számú melléklet 

 

Az anyakönyvvezetőt szertartásonként megillető díjak 

 

 

1. Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl megtartott szertartás díja: bruttó  15.000,- Ft. 

 

 

   2. Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn túl megtartott 

       szertartás díja:                                                                                           bruttó 20.000,- Ft. 

           

 

      

 


