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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság - 
véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási határain belül lebonyolításra kerülő 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak és 
kedvezmények mértékét, illetve az eseményeken közreműködő anyakönyvvezetők díjazását 
az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
szabályozza.
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A társadalmi-gazdasági- pénzügyi környezet közelmúltbeli változásaihoz való alkalmazkodás 
igénye együttesen mindenkit - így az Önkormányzatot is - arra ösztönöz, hogy az 
önkormányzati feladatellátás sikere érdekében tekintse át a gazdálkodását és a pénzügyi 
helyzetét, s ahol erre szükség és lehetőség van, az egyes önkormányzati rendeletek is 
felülvizsgálatra kerüljenek.
Ebbe a körbe tartozik a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (a 
továbbiakban: anyakönyvi esemény) lebonyolításával kapcsolatos díjazások szabályait rögzítő 
önkormányzati rendelet is.

A veszélyhelyzet feloldását követően és az infláció hatására több budapesti kerület a 
szolgáltatási díjakat és az anyakönyvvezetök díjazását megemelte vagy az ezt szabályozó 
helyi rendelet módosítása folyamatban van. A kerületek díjszabásait az előterjesztés 2. számú 
mellékletében lévő összehasonlító táblázat tartalmazza.

A kerületünkben jelenleg hatályos Ör. értelmében az anyakönyvi esemény hivatali 
helyiségben munkaidőn kívül igénybe vett többletszolgáltatásért fél órára 30.000 Ft + ÁFA, 
az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén a többletszolgáltatásért 
60.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

Amennyiben a házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók egyik 
tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint a szándékbejelentés napján 
legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, 25 %, ha 
mindkét tag, úgy 50 % kedvezményre jogosultak a többletszolgáltatási díj összegéből.

Az anyakönyvvezetök részére az anyakönyvi események lebonyolításáért járó díjazás a 
legtöbb kerületben a külső helyszíni és a hivatali helyiségben munkaidőn túl fizetendő 
többletszolgáltatási díjtételhez igazodik (2. számú melléklet összehasonlító táblázata). 
Budapest VIII. kerületében minden esetben egységes a többletszolgáltatási díj mértéke, 
függetlenül az esemény helyszínétől.

A 2021. januári módosítást követően munkaidőn túl, hivatali helyiségben és külső helyszínen 
lebonyolított eseményen való közreműködés esetén az anyakönyvvezetők díjazása 
eseményenként bruttó 6.500,- Ft-ra emelkedett. Ez az összeg, mint az a 2. számú melléklet 
összehasonlító táblázatából kitűnik, egyrészt a budapesti kerületekben fizetett díjazás 
mértékének az alsó szegmensében helyezkedik el, másrészt amennyiben például szombati 
napon csak egy anyakönyvi esemény lebonyolítása miatt kell az anyakönyvvezetőnek 
közreműködni az eseményen, a részére kifizetett bruttó 6.500,- Ft díj méltánytalanul alacsony 
összeg az ellátott feladatért.

Idén szeptember 30-ig kerületünkben összesen 196 anyakönyvi esemény került 
lebonyolításra. Ebből 48 munkaidőben többletszolgáltatás nélkül, 5 külső helyszínen és 143 
munkaidőn túl a polgármesteri hivatal Házasságkötő termében.

A munkaidőn túl létrejött 148 eseményből 58 esetben az egyik fél több mint egy éve VIII. 
kerületi lakos volt, ezért 25 % kedvezményben részesültek. 29 eseménynél mindkét fél VIII. 
kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezett legalább egy éve, ezért 50 % kedvezményre voltak 
jogosultak.

61 anyakönyvi esemény lebonyolítása során 100 %-os többletszolgáltatási díjat fizetett a pár.

Idén szeptember 30-ig 148 anyakönyvi esemény lebonyolítása során igénybe vett 
többletszolgáltatásért befizetett díj mindösszesen 3.712.500,- Ft + ÁFA volt.

Az anyakönyvvezetök részére ezeken az eseményeken való közreműködésért kifizetésre 
került bruttó 1.813.500,- Ft.



hz anyakönyvi szolgáltatások bevétele és az anyakönyvvezetök részére kifizetett 
közreműködői díj különbözete 1.899.000 Ft.

A javasolt módosítás elfogadása esetén, a többletszolgáltatás díja és az anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetök díjazása is emelkedne, úgy, hogy a 
jelenlegi szabályozáshoz képest a bevétel 29 %-os növekedése is várható.

IL A beterjesztés indoka

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörei közé tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az anyakönyvi események lebonyolítása során a többletszolgáltatás díjából 
keletkező bevétel növelése, illetve az anyakönyvvezetök részére a hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás mértékének emelése. Hasonló 
anyakönyvi eseményszám mellett 29 %-os bevételnövekedés várható.

IV. Jogszabályi környezet
Az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
rendeletalkotás.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-a alapján 
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, illetve 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.

Az Mötv. 50. §-a alapján a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. § (5) bekezdése alapján valamennyi 
képviselő-testületi előterjesztést - amennyiben az határidőben lehetséges - külön bizottsági 
előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is az illetékes bizottság 
elé kell terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot 
tehet és véleményt nyilváníthat. Egyebekben a bizottság elé terjesztett képviselő-testületi 
előterjesztésekről a bizottság összevontan vagy külön javaslatra, a kikért előterjesztés 
tekintetében egyedileg hoz határozatot.

Fentiek alapján kérem az 1. számú melléklet szerinti rendelet elfogadását.

Melléklet:
1. számú melléklet: rendelet-tervezet
2. számú melléklet: összehasonlító táblázat
3. számú melléklet: Rendelet-tervezet kéthasábos formában

Rendeletalkotási javaslat!



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete megalkotja a ..../2022. (........ )
önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Budapest, 2022.

Pikó András 
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

J' ón
dr. Sajtos Csilla \

jegyző \



Áz előterjesztés 1. számú melléklete: Rendelet-tervezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...Z2022. (............ ) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kővetkezőket rendeli el

1. § Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §- 
a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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. § (1) A Rendelet 2. § 2-4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. hivatali helyiség: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő terme,
3. hivatali munkaidő: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend,
4. többletszolgáltatás:
a) hivatali helyiségben: a hivatali helyiség használata, az anyakönyvvezető munkaidőn kívüli 
rendelkezésre állása, közreműködés a gyürühúzásnál, szülőköszöntőnél, fogadalomtételnél, 
gyertyagyújtásnál vagy homoköntésnél, gyertya biztosítása, zeneszolgáltatás elektronikus 
hanghordozóról, vers, próza lejátszása elektronikus hanghordozóról, pezsgőfelszolgálás 
maximum nyolc fő részére,
b) külső helyszínen: az anyakönyvvezetö hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre állása, 
közreműködés a gyürühúzásnál, szülőköszöntönél, fogadalomtételnél, gyertyagyújtásnál vagy 
homoköntésnél.”

3. § A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) 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) 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.”

4. § (1) A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről az anyakönyvvezető köteles 
jegyzőkönyvet felvenni.
(3) 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.”

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:



„(4) A többletszolgáltatást igénylő a befizetésről szóló igazolást legkésőbb az anyakönyvi 
eseményt megelőző második napon köteles bemutatni az anyakönyvvezetönek. Az 
anyakönyvvezetö az igazolást a (2) bekezdésben foglalt jegyzökönyvhöz csatolja”

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (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.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2022. október „.......”

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pikó András 
polgármester



INDOKOLÁS 

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló
18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2022. (......... )

önkormányzati rendeletéhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
rendeletalkotás.
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 
anyakönyvvezetö részére fizetendő díj mértékét.
A rendeletalkotás célja az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosítása. A módosítás célja, hogy az anyakönyvi események lebonyolítása során 
és a többletszolgáltatás díjából keletkező bevételek növelésre kerüljenek, valamint az 
anyakönyvvezetök részére a hivatali munkaidőn kívüli és a külső helyszínen az anyakönyvi 
események lebonyolításáért fizetendő díjazás mértéke emelésre kerüljön oly módon, hogy az 
Önkormányzatnak bevétele keletkezzen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

l.§-hoz
A Rendelet hatályát rögzíti.

2. §-hoz
A többletszolgáltatás igénybevételének helyszínét, időpontját szabályozza és a 
többletszolgáltatások körét pontosítja.

3. §-hoz
A többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét rögzíti.

4. §-hoz

Az anyakönyvvezető többletszolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs feladatait és a díj 
befizetésének módját, határidejét rögzíti.

5. §~hoz

Az anyakönyvvezetők díjazásának mértékét rögzíti.

6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



HATÁSVIZSGÁLAT 

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló
18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2022. (........)

önkormányzati rendeletéhez

A hatásvizsgálat során a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében 
meghatározottakat kell különösen vizsgálni.

1. Társadalmi hatása: A rendeletmódosítással az anyakönyvi eseményen a 
többletszolgáltatást igénybe vevők a jelenlegi szabályozásban foglaltak díjazásánál magasabb 
díjat fizetnek, illetve, az igénybe vehető szolgáltatások köre bővült, valamint egy szolgáltatás 
mértéke nőtt.

2. Költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak a költségvetésre várhatóan pozitív, 
bevételnövelő hatása lesz.

3. Környezeti és egészségi következményei: Kimutatható hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Kimutatható hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A rendelet módosításával a többletszolgáltatás díja és az anyakönyvvezetök 
díjazása az infláció mértékével emelkedik, ezáltal a kitűzött önkormányzati célok 
megvalósítását elősegítő bevételnövelés várható. A módosítás elmaradása a bevételek 
csökkenését, az anyakönyvvezetök elvándorlását eredményezheti.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet-módosítás kapcsán jelentkező feladatok ellátásához szükséges 
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
szervezetén belül.



Az előterjesztés 2. számú melléklete: 
összehasonlító táblázat

Kerület Rendelet 
száma

módosítás 
vagy annak 

tervezése

A házasságkötő terem díja 
(a többletszolgáltatás díja több kerületben 

külön kerül felszámolásra)
Anyakönyvvezető díja

Munkaidőn túli Külső helyszín Munkaidőn 
túli

Külső 
helyszín

1 11/2020. 
(VI.26.)

15.000+ÁFA vagy
40.000+ÁFA 80.000+ÁFA br. 9.000 br. 19.000

2 3/2018. 
(1.26.)

15.000+ÁFA vagy
20.000+ÁFA 70.000+ÁFA br. 9.000 br. 18.000

3 7/2017. 
(11.27.) br. 20.000 br. 100.000 5.000 15.000

4 9/2018. 
(11.20.)

20.000/1.000,
Díszterem:
200.000/190.000.

50.000/25.000 10.000 10.000

5 11/2018. 
(VI.04.) 30.000 /20.000 101.600 br. 5.000 br. 20.000

6 3/2021. 
(1-27.)

folyamatban 
van a 
módosítás

19.050; 76.200 br. 8.000 br. 20.000

7 14/2011. 
(IV. 18.)

15.000+ÁFA/
20.000+ÁFA/
23.000+ÁFA

60.000+ÁFA 5.OOO/8.OOO br. 23.000

8 g||i|||
1 X 11 H) 3uüOUF: XI- X

3*)™.. -'im- 
01 i 000.- • XI X br n.5mi br. 6.500

9 13/2018. 
(VI.26.)

20.320 + 
többletszolgáltatás 
díja;

76.200 br. 6.000 br. 16.000

10 29/2011. 
(IX. 1.)

folyamatban 
van a 
módosítás

szombaton kis 
teremben ingyenes/ 
nagy terem: 6.000;

80.000 (nincs külső 
helyszín, csak a 
börtönbe járnak ki)

br. 6.500; br. 30.000

11 24/2010.
(VIL16.)

30.000+ÁFA;
+ szolgáltatás díja 80.000+ÁFA br. 5.000 br. 15000

12 24/2017. 
(VI.30.) módosítva

Rendezvényteremben 
péntek 60.000 Ft + 
ÁFA, 
szombat 70.000 Ft + 
ÁFA
Villaszalonban péntek 
45.000 Ft + ÁFA, 
szombat 60.000 Ft +
ÁFA
Vincellérházban 
15.000 Ft + ÁFA

100.000 br. 9000 br. 20.000

13 17/2017. 
(V.30.) 15.000+ÁFA 60.000+ÁFA br. 6.000 br. 15.000

14 1/2011. 
(1-27.) 15.000+ÁFA 70.000+ÁFA br. 8.000 br. 15.000



15 27/2018. 
(XI.9.)

tervben van 
a módosítás

Többletszolgáltatási 
igénytől függ br. 50.800

péntek: 3.000; 
szombat: 
6000

péntek:7.000; 
szombat: 
14.000

16 16/2022.
(VII.29.) új rendelet

23.000+ÁFA, 
kerületiek: 
17.250+ÁFA

65000+ÁFA br. 7.000 br. 15.000

17 12/2018. 
(V.24.)

20.000+ÁFA, 
kerületiek: 
15.000+ÁFA

75.000 5000 br. 15.000

18 37/2011. 
(XI.15.) br. 7.500 br. 50.000 br. 7.500 br. 20.000

19 15/2018. 
(V.3.) br. 12.700/19.050 br. 63.500 br. 8.000 15.000

20 06/2018. 
(IV.6.) 10.000 40.000 br. 5.000 br. 15.000

21 17/2018. 
(VI.06.)

12.000 +
többletszolgáltatások 
díja;

22.000/kerületi 
lakos: 10.000 + 
többletszolgáltatások 
díja

br. 6.000 br. 15.000

22 28/2010. 
(XII.21.)

40.000 + 
többletszolgáltatások 
díja

br. 80.0000+ÁFA br. 4.000 br. 15.000

23 19/2022.
(VII.14.) új rendelet

30.000/50.000+ÁFA/
kerületi lakos:
0/25.000+ÁFA

90.000+ÁFA, 
kerületi lakos: 
60.000+ÁFA

15.000/20.000 40.000



Az előterjesztés 3. számú melléklete: Rendelet-tervezet kéthasábos formában

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat

Képviselő-testületének
18/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő 

díjak mértékéről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi eseményekhez 

kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 

18/2018. (VII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

1. § l.§

E rendelet hatálya a házasulni, valamint 
az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó 
természetes személyekre terjed ki.

(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: 2.§ E rendelet alkalmazásában:

2. hivatali helyiség: Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) által
biztosított, az anyakönyvi esemény 
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67. fszt. 
házasságkötő terem),
3. hivatali munkaidő: a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott munkarendje,
4. többletszolgáltatás:
a) hivatali helyiségben: az anyakönyvi 
eseményen az anyakönyvvezetö munkaidőn 
kívüli rendelkezésre állása, a házasságkötő 
terem használati díja, szülőköszöntö, 
fogadalomtétel, gyertyagyújtás, homoköntés 
(a felek által biztosított kellékekkel), 
gyűrűhúzás (a felek által biztosított 
gyűrűvel), zeneszolgáltatás,
pezsgőfelszolgálás (a felek és a tanúk részére 
a Polgármesteri Hivatal által biztosított 
pezsgővel),

b) külső helyszínen: az anyakönyvi 
eseményen az anyakönyvvezetö munkaidőn 
kívüli- és hivatali helyiségen kívüli 
rendelkezésre állása, szülőköszöntö, 
fogadalomtétel, gyertyagyújtás (a felek által 
biztosított gyertyával), homoköntés (a felek

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

3. hivatali munkaidő: Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott munkarend,
4. többletszolgáltatás:
a) hivatali helyiségben: a hivatali helyiség 
használata, az anyakönyvvezetö munkaidőn 
kívüli rendelkezésre állása, közreműködés a 
gyürühúzásnál, szülököszöntőnél,
fogadalomtételnél, gyertyagyújtásnál vagy 
homoköntésnél, gyertya biztosítása,
zeneszolgáltatás elektronikus
hanghordozóról, vers, próza lejátszása 
elektronikus hanghordozóról,
pezsgöfelszolgálás maximum nyolc fő 
részére,
b) külső helyszínen: az anyakönyvvezetö 
hivatali helyiségen kívüli rendelkezésre 
állása, közreműködés a gyürühúzásnál, 
szülököszöntőnél, fogadalomtételnél,
gyertyagyújtásnál vagy homoköntésnél

íji x



által biztosított kellékekkel), gyürühúzás (a 
felek által biztosított gyűrűvel).

3.§ 3-§

(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen 
kívüli lebonyolításáért a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel 60.000 Ft + ÁFA díjat kell 
fizetni az önkormányzat részére.

(2) A hivatali helyiségben hivatali 
munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
esemény lebonyolításáért fél órára 30.000 Ft 
+ ÁFA, félóra és egy óra között 60.000 Ft + 
ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat 
részére.

(1) 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) 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.

4. § 4.§

(2) Az anyakönyvi esemény miatti 
többletszolgáltatásért fizetendő díjakról az 
anyakönyvvezető köteles jegyzőkönyvet 
felvenni.

2) A többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről az anyakönyvvezető köteles 
jegyzőkönyvet felvenni.

(3) Az anyakönyvi esemény miatti 
többletszolgáltatásért fizetendő díjat a 
Polgármesteri Hivatal számlaszámára banki 
utalással vagy belföldi postai utalvány útján 
kell megfizetni a házasságkötést vagy 
élettársi kapcsolat létesítését megelőző 30 
napon belül, a befizetési bizonylat egy 
példányát az anyakönyvvezetönek át kell 
adni, melyet az anyakönyvvezető a (2) 
bekezdésben foglalt jegyzőkönyvhöz csatol.

(3) 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) 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

ó.§

A hivatali helyiségen és/vagy hivatali 
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény 
esetén az anyakönyvvezetőt anyakönyvi 
eseményenként bruttó 6.500,-Ft mértékű 
díjazás illeti meg.

(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali 
helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvi esemény lebonyolításáért 
anyakönyvi esem ényen kén t bruttó 
12.500,-Ft. mértékű díjazás illeti meg.



(2) Az anyakönyvvezetó't a hivatali 
helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
lebonyolításáért anyakönyvi
eseményenként bruttó 25.000,- Ft. 
mértékű díjazás illeti meg.


