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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelete

 

 

egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó  

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. §
1
 E rendelet hatálya a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

illetékességi területén belül házasulni, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni 

kívánó természetes személyekre terjed ki. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

 

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 

2. 2 hivatali helyiség: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Házasságkötő terme, 

3. 3 hivatali munkaidő: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkarend, 

4. 4 többletszolgáltatás: 

a) 5
hivatali helyiségben: a hivatali helyiség használata, az anyakönyvvezető 

munkaidőn kívüli rendelkezésre állása, közreműködés a gyűrűhúzásnál, 

szülőköszöntőnél, fogadalomtételnél, gyertyagyújtásnál vagy homoköntésnél, 

gyertya biztosítása, zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról, vers, próza 

lejátszása elektronikus hanghordozóról, pezsgőfelszolgálás maximum nyolc fő 

részére, 

b) 6
külső helyszínen: az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre 

állása, közreműködés a gyűrűhúzásnál, szülőköszöntőnél, fogadalomtételnél, 

gyertyagyújtásnál vagy homoköntésnél. 

  

                                                 

 Egységes szerkezetben a módosító 2/2021.(I.29.) önk. rendelettel, a 34/2022.(X.20.) önk. rendelettel. 

1
 Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 1.§-a, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
2
 Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 2.§ (1) bekezdése, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
3
  Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 2.§ (1) bekezdése, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
4
 Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 2.§ (1) bekezdése, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
5
 Módosította a 2/2021. (I.29.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2021. január 30-tól. 

6
 Módosította a 2/2021. (I.29.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2021. január 30-tól. 
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II. Az anyakönyvi esemény többletszolgáltatásáért fizetendő díj 

 

3. § (1)
7
 Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért a (3) bekezdésben 

foglalt kivétellel fél órára 75.000 Ft + ÁFA többletszolgáltatási díjat kell fizetni az 

önkormányzat részére. 

 

(2)
8
 A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 

lebonyolításáért fél órára 50.000 Ft. + ÁFA, egy órára 75.000 Ft + ÁFA többletszolgáltatási 

díjat kell fizetni a polgármesteri hivatal részére. 

 

(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli 

halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, 

továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes. 

 

4. § (1) A 3. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

kedvezményének esetei és a kedvezmény mértéke: 

 

a) 25 % kedvezmény, amennyiben a házasulandók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni 

kívánók egyik tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint az anyakönyvi 

esemény bejelentésének napján legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi 

lakóhellyel rendelkezik,  

 

b) 50 % kedvezmény, amennyiben a házasulandók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni 

kívánók mindkét tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint az anyakönyvi 

esemény bejelentésének napján legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi 

lakóhellyel rendelkezik. 

 

(2)
9
 A többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről az anyakönyvvezető köteles 

jegyzőkönyvet felvenni. 

 

(3)
10

 A többletszolgáltatásért fizetendő díjat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal számlaszámára banki utalással vagy belföldi postai utalvány útján kell 

megfizetni legkésőbb az anyakönyvi esemény napját megelőző ötödik munkanapig. 

 

(4)
11

 A többletszolgáltatást igénylő a befizetésről szóló igazolást legkésőbb az anyakönyvi 

eseményt megelőző második napon köteles bemutatni az anyakönyvvezetőnek. Az 

anyakönyvvezető az igazolást a (2) bekezdésben foglalt jegyzőkönyvhöz csatolja. 

 

                                                 
7
 Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 3.§-a, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
8
 Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 3.§-a, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
9
 Módosította a 34/2022. (X.20.) ör. 4.§ (1) bekezdése, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
10

 Módosította a 2/2021. (I.29.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos 2021. január 30-tól. Majd módosította a 34/2022. 

(X.20.) ör. 4.§ (1) bekezdése, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult 

ügyekben kell alkalmazni. 
11

 Beiktatta a 34/2022. (X.20.) ör. 4.§ (2) bekezdése, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 



3 

 

5. § (1) A befizetett többletszolgáltatási díj visszafizetését a polgármester abban az esetben 

engedélyezheti, amennyiben  

 

a) a házasulandók vagy élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók egyik tagja az anyakönyvi 

eseményt megelőzően elhalálozik, 

 

b) a házasulandók vagy élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók egyik tagjánál az anyakönyvi 

eseményt megelőzően oly mértékű egészségromlás következik be, mely által az anyakönyvi 

esemény megtartása lehetetlenné válik, 

 

c) az anyakönyvi esemény az önkormányzat hibájából hiúsul meg. 

 

(2) A befizetett többletszolgáltatási díj 50 %-ának visszafizetését a polgármester 

engedélyezheti, ha a házasulók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi 

esemény időpontja előtt elállnak szándékuktól, és azt legkésőbb három nappal az esemény 

előtt bejelentik. 

 

6. §
12

   

(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

esemény lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként bruttó 12.500 Ft mértékű díjazás illeti 

meg. 

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 

anyakönyvi eseményenként bruttó 25.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.   

 

 

III.  Záró rendelkezések 

 

7. § Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően a házassági vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése 

alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

8. § Hatályát veszti az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet. 
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 Módosította a 2/2021. (I.29.) önk. rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdése, hatályos 2021. január 30-tól. Módosította 

a 34/2022. (X.20.) ör. 5.§, hatályos 2022. október 21-től. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult 

ügyekben kell alkalmazni. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a felhatalmazza a települési 

önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályait és 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. A rendeletalkotás célja az önkormányzati 

rendelet magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése.  

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet személyi hatályát jelöli meg. 

 

2. §-hoz 

 

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

3. §-hoz 

 

Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn túli 

lebonyolításának részletes szabályait tartalmazza. 

 

4. § -hoz 

 

Meghatározza azokat az eseteket, amelyeknél a többletszolgáltatási díjakból kedvezmény 

adható és a kedvezmény mértékét. 

 

5. §-hoz 

 

A befizetett többletszolgáltatási díjak visszatérítésének egyes eseteiről rendelkezik. 

 

6. §-hoz 

 

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kötötten az anyakönyvvezető díjazását 

állapítja meg. 

 

7. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

8. §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 


