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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: Javaslat egyes anyakönyvvezetői eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezeteket, figyelemmel azok indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 

a jogszabálytervezetek előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint: 
 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével, valamint a 
névadó- és házassági évforduló ünnepséggel kapcsolatos díjakat, illetve az eljárás 

egyes szabályait jelenleg a 26/2015. (X.27.) számú önkormányzati rendelet 
szabályozza.  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a arra ad felhatalmazást 
az önkormányzatok részére, hogy rendeletben határozzák meg a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,, továbbá 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. 

Magasabb szintű jogszabály ugyanakkor nem szabályozza az anyakönyvvezető 
közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségek 

megtartásának szabályait. 
A Kúria Önkormányzati Tanácsának legújabb jogértelmezési gyakorlata szerint, 
amennyiben az önkormányzati rendelet megalkotására törvény ad felhatalmazást, 

úgy abban a rendeletben csak a felhatalmazás körébe tartozó kérdéseket lehet 
szabályozni. 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése az önkormányzatok részére a jogszabályban 
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére eredeti rendelet-alkotási 
felhatalmazást ad a képviselő-testületek részére, de ezt a Kúria jogértelmezése 

szerint külön rendeletben kell megtenni. 
Elkerülendő egy, az Önkormányzatunkat is érintő negatív kúriai döntés, indokolt a 

jelenlegi rendeletünket hatályon kívül helyezni és az abban foglalt szabályokat két 
külön rendeletben szabályozni. Így külön rendeltbe kerülhetnek a törvényi 
felhatalmazáson alapuló és az eredeti jogalkotói felhatalmazáson alapuló 

rendelkezések. 
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Mindkét rendelet-tervezet szabályozása tartalmilag lényegében azonos a korábbi 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel, így azoknak az eddigiekhez képest eltérő 
hatásai nincsenek. 

 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A rendeletek elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 
jár. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletek elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. 

 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A jogszabály megalkotását a kialakult joggyakorlatnak való megfelelés teszi 
szükségessé. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 
 

Újpest, 2018. február 9. 
 
 

 
         Dr. Tahon Róbert 

 
 
 

Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének egyes szabályairól szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2018. (……) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 

Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja az anyakönyvvezető közreműködésével tartott 
névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartásának szabályairól szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendeletét. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2018. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes 

szabályairól 
 

(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki. 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

   a) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. ker. István út 15. 
szám alatti épületében lévő Házasságkötő Terme és a Polgármesteri 

Hivatalnak az anyakönyvvezetők hivatali munkavégzését szolgáló más 
helyiségei, ide nem értve a b) és c) pontokban foglaltakat, 

   b) Polgármesteri Hivatal Díszterme: az Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. 

István út 14.) II. emeleti Díszterme (ülésterem), 
   c) Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme: az Újpesti Városháza 

(Budapest, IV. ker. István út 14.) I. emelet 31. számú helyisége. 
 

3. § 

 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 

 

4. § 
 

A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén – függetlenül annak időpontjától - a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként, 
   a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 

200.000,- forint mértékű, 

   b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 
Rendezvényterme, úgy 20.000,- forint mértékű, 

   c) az a) és b) pontokban nem említett bármely más helyszín esetében 50.000,- 
forint mértékű  

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
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5. § 
 

A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az Önkormányzat részére 20.000,- forint mértékű díjat kell 

fizetni. 
 

6. § 
 
Amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánok 

legalább egyike a házasságkötési szándék (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
iránti szándék) bejelentését megelőzően legalább hat hónapja bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, úgy a 4-5. §-okban 
foglaltaktól eltérően  
   a) a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése esetén – függetlenül annak időpontjától - a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként, 

aa) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 
190.000,- forint mértékű, 
ab) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 

Rendezvényterme, úgy 1.000,- forint mértékű, 
ac) az aa) és ab) pontokban nem említett bármely más helyszín esetében 

25.000,- forint mértékű  
díjat kell fizetni az Önkormányzat részére, 

   b) a hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén nem kell díjat fizetni. 
 

7. § 
 
Amennyiben a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megkötésére, 

létesítésére a házasulók (bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók) 
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt egészségügyi 

vagy szociális intézményben, illetve az érintettek lakóhelyén soron kívül kerül sor, 
úgy az e rendelet szerinti díjat nem kell megfizetni. 

 

8. § 
 

A Polgármesteri Hivatal Dísztermének és Központi Rendezvénytermének 
házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére történő igénybe 
vételének engedélyezéséről – a tulajdonos jogkörében eljárva – a polgármester 

dönt. 
 

9. § 
 

(1) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről 
– a jogszabályok keretei között – a jegyző dönt. 

(2) Amennyiben a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése e rendelet alapján díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a díjat a szándék 

bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére, és 
ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. 

(3) Amennyiben az érintettek a házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítési szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet 
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alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. Ezen rendelkezést nem lehet 
alkalmazni abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt 
nem kerül sor. 

 
10. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben nem 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja 
– a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - házasságkötésenként 

(bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) 5.000,- forint mértékű díjazás illeti 
meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívül – ide nem értve a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermét és Központi Rendezvénytermét - történő házasságkötésben és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, 

amennyiben arra a hivatali munkaidőn kívül kerül sor, házasságkötésenként 
(bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) – az (1) bekezdés megfelelő 

alkalmazásával - 10.000,- forint mértékű díjazás illeti meg. 
 

11. § 

 
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. 

 
12. § 

 

E rendelet előírásait a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékok esetén kell alkalmazni. 

 
13. § 

 

Hatályát veszti a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és 
a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015. (X.27.) önkormányzati 

rendelet. 
 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a értelmében: 

„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, 

b) rendeletben állapíthassa meg 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.” 
Ezen törvényi felhatalmazás alapján szükséges a tárgykörben önkormányzati 

rendeletet alkotni. 
A javasolt szabályozás tartalmilag azonos a jelenleg hatályos, a rendelet-tervezet 
elfogadása esetén hatályon kívül helyezendő, a házasságkötéssel, a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 
26/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet tárgyi szabályozásával. A fizetendő díjak 

mértéke nem változik. A szabályozás önálló rendeletbe foglalását kodifikációs okok 
indokolják. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2018. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági 
évforduló ünnepségek megtartásának szabályairól 

 
(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya, a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: 
anyakönyvvezető) közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 

ünnepségekre terjed ki. 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

   a) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. ker. István út 15. 
szám alatti épületében lévő Házasságkötő Terme és a Polgármesteri 

Hivatalnak az anyakönyvvezetők hivatali munkavégzését szolgáló más 
helyiségei, ide nem értve a b) és c) pontokban foglaltakat, 

   b) Polgármesteri Hivatal Díszterme: az Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. 

István út 14.) II. emeleti Díszterme (ülésterem), 
   c) Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme: az Újpesti Városháza 

(Budapest, IV. ker. István út 14.) I. emelet 31. számú helyisége. 
 

3. § 

 
Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 

ünnepség esetén díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
 

4. § 

 
Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 

ünnepség esetén – függetlenül annak időpontjától - 
   a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 

200.000,- forint mértékű, 
   b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 

Rendezvényterme, úgy 20.000,- forint mértékű, 

   c) amennyiben annak helyszíne hivatali helyiség, úgy 20.000,- forint mértékű, 
   d) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiségen kívül van – ide nem értve 

az a) és b) pont szerinti helyszíneket -, úgy 50.000,- forint mértékű, 
díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 
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5. § 
 
Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló 

ünnepség esetén, amennyiben a szülők vagy a házastársak legalább egyike a 
rendezvény megtartására irányuló szándék bejelentését megelőzően legalább hat 

hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, úgy a 4. 
§-ban foglaltaktól eltérően - függetlenül annak időpontjától -, 

   a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 
190.000,- forint mértékű, 

   b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi 

Rendezvényterme, úgy 10.000,- forint mértékű, 
   c) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiség, úgy 10.000,- forint mértékű, 

   d) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiségen kívül van – ide nem értve 
az a) és b) pont szerinti helyszíneket -, úgy 25.000,- forint mértékű, 

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére. 

 
6. § 

 
A Polgármesteri Hivatal Dísztermének és Központi Rendezvénytermének névadó- és 
házassági évforduló ünnepségre történő igénybe vételének engedélyezéséről – a 

tulajdonos jogkörében eljárva – a polgármester dönt. 
 

7. § 
 

(1) Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági 

évforduló ünnepség engedélyezéséről a jegyző dönt. 
(2) Az e rendelet szerinti díjat, a névadó- és házassági évforduló ünnepség 

megtartására irányuló szándék bejelentését követő, 15 napon belül be kell fizetni 
az Önkormányzat részére, és ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell. 

(3) Amennyiben az érintettek a névadó- vagy házassági évforduló ünnepség 

szertartásán nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett 
díjat nem lehet visszafizetni. Ezen rendelkezést nem lehet alkalmazni abban az 

esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor. 
 

8. § 

 
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. 

 
9. § 

 

E rendelet előírásait a hatályba lépést követően bejelentett névadó- és házassági 
évforduló ünnepségek megtartására irányuló szándékok esetén kell alkalmazni. 

 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

jegyző 
Wintermantel Zsolt 

polgármester 
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Indokolás 
 

A névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartására, illetve az azokon való 

anyakönyvvezetői részvételre vonatkozóan jelenleg nincs magasabb szintű 
jogszabályi rendelkezés. A részletes szabályokat és a díjfizetési kötelezettséget az 

önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, eredeti jogalkotói 
hatáskörükben szabályozhatják. Újpesten évente 8-10 igény mutatkozik az 

anyakönyvvezetőknél a közreműködésüket kérve ilyen rendezvények megtartására. 
A lakossági igény miatt indokolt a részletszabályokat rendeletbe foglalni. 
A javasolt szabályozás tartalmilag azonos a jelenleg hatályos, külön rendelettel 

hatályon kívül helyezendő, a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015. (X.27.) 

önkormányzati rendelet tárgyi szabályozásával. A fizetendő díjak mértéke nem 
változik. A szabályozás önálló rendeletbe foglalását kodifikációs okok indokolják. 
 


