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1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, és az 

alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatásokért fizetendő díjak 

 

 

 

1. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az 

ügyfél által fizetendő díj: 25.000 Ft 

 

2. Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél 

által fizetendő díj: 20.000 Ft 

 

3. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az ügyfél 

által fizetendő díj: 15.000 Ft 

 

4. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt 

megillető díjazás összege: 15.000 Ft 

 

5. Az alapszolgáltatáson felül kért kiegészítő szolgáltatások: 

5.1 gyertyagyújtás díja: 1.500 Ft 

5.2 köszöntőital díja: 2.000 Ft 

5.3. gépi zene díja : 1.000 Ft 
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2. melléklet a 3/2016. (II. 16.)önkormányzati rendelethez 

Kérelem 

Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen belüli és/vagy kívüli, hivatali munkaidőn 

belüli és/vagy kívüli engedélyezését.* 

 

Név:  

Lakcím:  

Kézbesítési cím:  

Elérhetőség (telefon, 

email): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Név:  

Lakcím:  

Kézbesítési cím:  

Elérhetőség (telefon, 

email): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését a következő helyszínen: 

….................................................................................................................................................. 

Kérném az alábbi szolgáltatásokat: * 

 

1. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az 

ügyfél által fizetendő díj: 25.000 Ft 

2. Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés esetén az ügyfél által 

fizetendő díj: 20.000 Ft 

3. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az ügyfél 

által fizetendő díj: 15.000 Ft 

4. Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői igénylik, a: 

4.1 gyertyagyújtás díja: 1.500 Ft 

4.2 köszöntőital díja: 2.000 Ft 

4.3. gépi zene díja : 1.000 Ft 

 

Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megtartásának 

engedélyezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek 

teljesítése mellett a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló .../2016.(II....) 

önkormányzati rendeletben meghatározott ……………… Ft díj befizetését, e kérelem 

benyújtását követő 3 napon belül a befizetési bizonylat bemutatásával igazoljuk. 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre az anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha 

a) a tanúk – szükség esetén – a tolmács jelenlétét biztosítjuk; 

b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való  

    utazásáról; 
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c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő  

    körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk  

    meg. 

 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiség: 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

…………………….., ..................év.....................hó..................nap 

 

 

 

________________________________                       ______________________________ 

                          aláírás                                                                               aláírás 

 

 

 

 

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.* 

 

__________________________________ 

       közreműködő anyakönyvvezető  

 

 

 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 


