
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete 

Az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól, valamit 
az azokért fizetendő díjak mértékéről 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 96. §–ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya Cserszegtomaj Község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési 
eljárásokra (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) és egyéb családi eseményekre, az 
eljárásban részt vevő természetes személyekre terjed ki.  
 
 

Az anyakönyvi és egyéb családi esemény helye 
 

2. § 
 
(1) Az anyakönyvi és egyéb családi esemény megrendezésére alkalmas hivatali helyiség: 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala tárgyalóterme  
 
(2)  A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a külső helyszínen történő anyakönyvi- és egyéb 

családi esemény engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor. 
 

(3) A kérelem az Atv. 18. (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza: 
a) a házasságkötés pontos helyszínét, 
b) a házasságkötés időpontját, továbbá 
c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények 

biztosítottak. 
 

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és egyéb családi esemény megtartása akkor 
engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a 
helyszínen az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között 
megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme 
biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az 
anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Az anyakönyvi és egyéb családi esemény ideje 
 

3. § 
 

(1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi és egyéb családi eseményre a munkaidő teljes 
időtartamában kerülhet sor.  

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és egyéb családi eseményt hivatali munkaidőben 
ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali 
munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani, amennyiben az a nap nem 
ünnepnap vagy munkaszüneti nap.  

 
(3) Az anyakönyvi és egyéb családi eseményt hivatali munkaidőn túl pénteken 13 óra 30 

perc és 19 óra, és szombaton 9 óra és 19,00 óra között lehet lebonyolítani. 
 

(4) Nem lehet anyakönyvi és egyéb családi eseményt tartani december 31-én. 
 
 
Az anyakönyvi és egyéb családi esemény időpontjában, helyszínének előzetes lefoglalása 

 
4. § 

 
(1) Az anyakönyvi és egyéb családi esemény időpontjának és helyének előzetes lefoglalására 

legfeljebb az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző hat hónappal van 
lehetőség. 

 
(2) Az anyakönyvi és egyéb családi esemény időpontjának és helyének előjegyzését az 

anyakönyvvezető vezeti. 
 

Az anyakönyvi és egyéb családi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja, az 
anyakönyvvezetőt megillető díjazás 

 
5. § 

 
(1) Az anyakönyvi és egyéb családi esemény a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben és 

hivatali munkaidőn kívül díjmentes. 
 
(2) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény - mint 

külön szolgáltatás esetén - az önkormányzatot megillető díjakat a rendelet melléklete 
külön-külön tartalmazza, beleértve az anyakönyvvezetőt megillető közreműködői díjat is. 

 
(3) Az anyakönyvvezetőt közreműködői díjként, amennyiben munkaidőn kívül működik 

közre anyakönyvi és egyéb családi eseménynél, eseményenként hivatali helyiségben 
bruttó 10.000,- Ft, külső helyszínen bruttó 20.000,- Ft illeti meg. 

 
(4) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat előre, de legkésőbb az 

anyakönyvi és egyéb családi esemény létesítésének kitűzött hónapját megelőző 30 nappal 
korábban, készpénz-átutalási megbízással kötelesek megfizetni. A teljesítést a befizetési 
szelvénnyel vagy annak másolatával igazolni kell az anyakönyvvezető előtt. 



  
(5) Amennyiben az anyakönyvi és egyéb családi esemény létesítésére irányuló szándékukat a 

kérelmezők írásban visszavonják, vagy, ha az egyéb okból meghiúsul, akkor a 
szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) A rendelet értelmében egyéb családi esemény a házassági (25, 30, 40, 50, 60 év) 

évforduló megünneplése. 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

(2) Beiktatásával hatályát veszti Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól szóló 9/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 

Cserszegtomaj, 2017. február 22. 
 
 
 

Bartha Gábor      dr. Milus Lajos  
polgármester            jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2017. február 23. 
 
 
 
 
  dr.Milus Lajos  
  jegyző 
 

 
 
 
 

 
 



Általános Indokolás 
 
Az egyes anyakönyvi- és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól, valamit az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletrőlszóló önkormányzati 
rendelet jogszabályi hátterét az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény tartalmazza. 
A törvény 96.§-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a helyi rendeleteik megalkotására 
a jogszabályi keretek között. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2011-ben alkotta meg a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).  A Rendelet 2011. október 1. 
napján lépett hatályba. A rendelet a megalkotása óta nem lett módosítva, az alkalmazott 
szabályok azóta változatlanok. Azonban a helyi házasságkötési viszonyokban az eltelt évek 
alatt változások következtek be. Ennek okán került sor a helyi rendelet felülvizsgálatára, 
melynek kapcsán a díjtételek módosítása történt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Részletes Indokolás 
 

1. §-hoz 
A rendelet hatálya Cserszegtomaj Község közigazgatási területén megtartandó 
házasságkötésekre és egyéb családi eseményekre illetve az eljárásokban résztvevőkre terjed 
ki.  
 
2. §-hoz 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tárgyalóterme 2005. 
óta szolgál a község hivatalos házasságkötő terméül. Befogadóképessége, díszítettsége 
minden szempontból méltó helyszíne a házasságkötéseknek.  
A házasságkötések számához képest a hivatali helyiségen kívüli események száma 
jelentéktelen, évenként szinte 1-2 alkalommal jelentkeznek a házasulók ilyen jellegű 
megalapozott igénnyel. A házasságkötő terem 40 főt meghaladó vendéglétszám esetén 
zsúfolt, ezért indokolt nagyobb létszámú vendégszám felett kérésre a külső helyszín 
megválasztása és engedélyezése.  
 
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. Fontos, hogy a házasságkötés helyszíne és körülményei méltóak legyenek az 
eseményhez. Egyrészről fontos, hogy minden külső zavaró behatástól mentesen lehessen a 
házasságkötést lebonyolítani, a helyszín rendezett legyen, rendelkezésre álljanak a szükséges 
kellékek: feldíszített asztal az anyakönyv részére, szabadtéri helyszínen hangosítás biztosítása.  
 
A szabadtéri házasságkötéseknél figyelembe kell venni az időjárás viszontagságait. Ezért 
rossz idő esetére egy fedett helyszínnek is rendelkezésre kell állnia a szabadtéri helyszín 
mellett. Olyan szabadtéri helyszín, ahol ez nem áll rendelkezésre, házasságkötésre nem 
engedélyezhető.  
 
Minden új, korábban még nem engedélyezett helyszín esetén az anyakönyvvezetőnek meg 
kell győződnie arról, hogy a kért helyszín megfelel-e házasságkötésre és erről tájékoztatnia 
kell a Jegyzőt, aki így a megfelelő ismeretek birtokában tud döntést hozni a kérelemről. 
 
 
3. §-hoz 
Az Art. megállapítja, hogy a házasságkötések időpontját az anyakönyvvezető a kérelmezők 
kívánságának figyelembevételével tűzi ki. Előírja azt is, hogy nem köthető házasság a Munka 
Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napon. Az Mt munkaszüneti napként jelöli 
meg január 1-jét, március 15-ét, húsvéthétfőt, május 1-lét, pünkösdhétfőt, augusztus 20-át, 
október 23-át, november 1-jét, és december 25-26-át. 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 rendelet szabályozza, hogy december 31. napján nem lehet anyakönyvi és 
egyéb családi eseményt tartani. 
 
 
4. §-hoz 
Cserszegtomajon a házasságkötési időpont előjegyzése a házasulók igénye alapján történik. A 
házasságkötési szándékot hivatalosan legfeljebb fél évvel a házasságkötést megelőzően lehet 



bejelenteni. A párok számára viszont fontos, hogy házasságkötésüket már ennél korábban is 
szervezhessék, előkészülhessenek rá. Az előjegyzés lehetőséget ad arra, hogy a kért 
házasságkötési időpontot előre le lehessen foglalni és így erre a párok már szervezhetik a 
házasságkötéssel kapcsolatos teendőiket (például a lakodalom helyszínének lefoglalása, 
esküvői ruhakölcsönzés, stb.). 
 
Az előjegyzés csak az időpont és helyszín lefoglalását jelenti. Ezzel az anyakönyvvezető csak 
azt vállalja, hogy az adott időpontot más párnak nem adja ki, hanem az előjegyzést kérő 
számára fenntartja. Az időpont véglegesítésére és magára a házasságkötésre csak akkor 
kerülhet sor, ha a pár a házasságkötési szándékát időben bejelenti, a házasságkötés törvényi 
előfeltételeit igazolja, valamint munkaidőn kívüli házasságkötés esetén az időpontra, külső 
helyszín esetén a helyszínre vonatkozó kérelmét előterjeszti, és az engedélyt megkapja. 
 
5. §-hoz 
Az Art. szabályai értelmében a hivatali helyiségben, munkaidőben történő házasságkötés és 
egyéb családi esemény tekinthető ingyenes alapszolgáltatásnak. A munkaidőn kívüli, valamint 
a hivatali helyiségen kívüli esemény pedig olyan többletszolgáltatásnak számít, amiért a 
kérelmezőknek díjat kell fizetni.  
 
A házasságkötések és egyéb családi események csekély száma miatt a hivatali helyiségben, 
munkaidőn kívül történő megtartásáért – a felmerülő költségek ellenére sem – nem lenne 
célszerű a helyben szokásos gyakorlattól eltérni.  
A külső helyszínen történő anyakönyvi- és egyéb családi esemény esetében a díjfizetés 
lehetőséget teremt arra, hogy a kapcsolódó költségek (anyakönyvvezetők túlmunkájának 
díjazása, dologi kiadások) viselésében a kérelmezők is részt vesznek.  
A külső helyszínen az anyakönyvi- és egyéb családi esemény előkészítése lényegesen több 
időt igényel, emiatt indokolt a közreműködői díjak differenciálása. A külső helyszínen az 
anyakönyvvezetőnek a szertartás megkezdése előtt ellenőriznie kell a helyszín megfelelő 
előkészítését (pl. hangosítás, kellékek, díszítés elrendezése, berendezés, világítás), többletidőt 
jelent a helyszínre való kiszállás, ezért ezekben az esetekben az anyakönyvvezető részére 
fizetendő közreműködői díjat, amennyiben az anyakönyvi eseményre hivatali időben kerül 
sor, nettó 10.000,- Ft-ban, amennyiben hivatali időn túl kerül sor az anyakönyvi eseményre, 
nettó 20.000.- Ft-ban javasoljuk meghatározni. 
 
6. §-hoz 
Az értelmező rendelkezés pontosítja, hogy mi értendő egyéb családi eseménynek. 
 
7. §-hoz 
A rendelet hatályba lépéséről, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
rendelkezik. 
 
Méltánytalan lenne a rendelet hatályba lépése előtt indult eljárásokban visszamenőleg 
díjfizetést előírni, vagy további feltételeket szabni utólag, illetve már megadott engedélyt 
visszavonni a rendelet alapján. Az anyakönyvvezetők túlmunkájának díjazása a rendelet 
hatálybalépését követően az új szabályok szerint történik. 
 

 
 
 
 



Melléklethez 
 

Az 1. számú melléklet a hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi- és egyéb családi esemény engedélyezése iránti kérelmet, a 2. számú melléklet a 
fizetendő szolgáltatási díjakat tartalmazza. Hivatali helyiségben a szolgáltatásért nem kell 
fizetni. 



1. számú melléklet a  4/2017. (II.23.)  önkormányzati rendelethez 
 
 

Kérelem 
hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi- és egyéb családi esemény engedélyezéséhez 
 
 
Kérelmezők neve: ………………………………………………………………... 
  születési helye, ideje: ……………………………………………….. 
  anyja neve: ………………………………………………………….. 
  lakóhelye: …………………………………………………………... 

 
neve: ………………………………………………………………... 

  születési helye, ideje: ……………………………………………….. 
  anyja neve: ………………………………………………………….. 
  lakóhelye: …………………………………………………………... 
   
 
Az anyakönyvi és egyéb családi esemény pontos helyszíne: ……………………………….. 
Az anyakönyvi és egyéb családi esemény időpontja: ……………………………………….. 
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 
bekövetkezte esetére az anyakönyvi- és egyéb családi esemény megtartására alkalmas 
helyiség:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cserszegtomaj, ……………… év …………………. hó …………… nap 
 
 
           ………………………….   …………………………       
aláírás     aláírás 
 
Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy 

- a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak, 
- a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítjuk,  
- gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról. 

 
Cserszegtomaj, ……………… év …………………. hó …………… nap 
 
 
           ………………………….   …………………………       
aláírás     aláírás 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet a  4 /2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Az anyakönyvi és egyéb családi esemény szolgáltatási díja 
 
 

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja 
Anyakönyvi és egyéb családi 

esemény hivatali 
helyiségben, hivatali 

munkaidőn kívül 

 
----- 

Anyakönyvi és egyéb családi 
esemény külső helyszínen, 

hivatali munkaidőben  
10.000,- Ft 

Anyakönyvi és egyéb családi 
esemény külső helyszínen, 
hivatali munkaidőn kívül 

 
20.000,- Ft 

 
A feltüntetett díjak után a mindenkori hatályos ÁFA összege kerül felszámolásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


