
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § E rendelet hatálya Nagykőrös város közigazgatási területén házasságot kötő és bejegyzett 

élettársi kapcsolatot létesítő, és az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre, 

valamint Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 

anyakönyvvezetőre terjed ki. 

  

2. §  E rendelet alkalmazásában: 

 

1. alapszolgáltatás: tartalma jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás 

2. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

3. hivatali helyiség: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

földszint 14. számú helyisége, Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 4.) földszint 17. számú helyisége 

4. hivatali munkaidő: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott általános munkarendje 

5. többletszolgáltatás: házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali 

helyiségen kívül, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolítása  

6. ünnepi szertartás: anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, kiegészítő szolgáltatások 

(gyűrűcsere, gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás) nyújtása, zeneszolgáltatás, 

teremdíszítés.   

  

2. A hivatali munkaidőn kívül, valamint hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai 
 

3. § (1) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben 

meghatározott munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől 

csütörtökig naponta 16.00 órától 19.00 óráig, pénteken 13.30 órától 19.00 óráig, szombaton 

10.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető. 

  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban anyakönyvi esemény a kérelmezők 

valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén engedélyezhető.   

  

4. § Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha 

méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok 

megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az anyakönyvvezető köteles 

meggyőződni a megjelölt helyszínnek az esemény lebonyolítására való alkalmasságáról, 

amely tényt jegyzőkönyvben rögzít. 

  



5. § Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető nem zárt térben 

történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen 

történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén 

az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll. 

  

6. § Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény iránti 

kérelemről a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.   

  

7. § Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez az 

anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha a korábban előjegyzésbe vett 

anyakönyvi eseményt nem akadályozza.  

 

3. Anyakönyvi esemény szolgáltatási díjai 
 

8. § Térítésmentes a szolgáltatás, ha hivatali helyiségen kívül vagy hivatali munkaidőn kívül 

anyakönyvvezetői közreműködésre a házasulandók, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot 

létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt van szükség. 

  

9. § Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint hivatali 

helyiségen kívüli lebonyolításáért - az önkormányzat részére - díjat kell fizetni. A 

többletszolgáltatásért fizetendő díjat és – annak részeként – az anyakönyvvezetőt megillető 

díjat az 1. melléklet tartalmazza. 

  

10. § Az 1. mellékletben meghatározott díjakat az anyakönyvi esemény napját megelőző 15. 

napig kell teljesíteni átutalással vagy a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

pénztárában történő befizetéssel.   

  

11. § A többletszolgáltatásért befizetett díjat vissza kell fizetni, amennyiben az anyakönyvi 

esemény nem jön létre, illetve a jegyző által kiadott engedély visszavonásra kerül. 

  

12. § Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben kizárólag olyan anyakönyvi esemény 

bonyolítható le, amely alapszolgáltatást tartalmaz 2 tanú közreműködésével, díjmentesen.  

  

4. Záró rendelkezések 

  
13. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 

  

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett anyakönyvi 

eseményeknél kell alkalmazni.  

15. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő – testületének a családi eseményekről 3/2011. (II.18.) 

önkormányzati rendelete. 

 

Nagykőrös 2017. június 30.   

 

 

Dr. Czira Szabolcs                                                                  Dr. Nyíkos  Sára             
polgármester                                                                           címzetes főjegyző 

  

  



1. melléklet Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 
  

  

1. sz. tábla 

Sorszám 

A 

Házasságkötés, bejegyzett 

élettársi kapcsolat 

B 

Többletszolgáltatás 

díja* 

C 

Anyakönyvvezető 

díja 

D 

  Hivatali 

munkaidőn kívül 

Hivatali 

helyiségen 

kívül 

    

1 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5. 

  13.800,-Ft bruttó 4000,-Ft  

2   5. § alapján 

engedélyezett 

helyszín  

48.000,-Ft bruttó 10.000,-Ft 

  

   * A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 


