
Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 5/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete 

 

 

Házasságkötés létesítésére méltó körülmények biztosítása céljára - hivatali munkaidőben és 

munkaidőn túl - a Kultúrház (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 32.) nagyterme, vagy a kis tárgyaló 

helyisége szolgál (igénybe vevő létszámtól függően). Mindkét helyszín Bakonyoszlop község 

hivatali helyiségének minősül. 

 

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti 

nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. 

 

A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt. 

 

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 

hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali 

helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.  

 

A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidő túl történő, valamint 

hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatást igénybe vevői által az önkormányzat 

részére fizetendő díjak mértékét a rendelet 3. §-a tartalmazza, miszerint Hivatali 

helyiségben házasság munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként 20.000,-Ft mértékű díjat kell fizetni. 

(2) Házasság hivatali munkaidőben vagy munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívüli 

 megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 50.000,-Ft mértékű díjat kell 

fizetni.  

(3) Amennyiben a házasulók egyike bakonyoszlopi lakcímmel rendelkezik az (1)-(2) 

bekezdés szerinti díj ötven százalékát kell fizetni. 

(4) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli 

halállal fenyegető egészségi állapota miatt a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 

díjmentes. 

 

 

A fent meghatározott szolgáltatási díjakat a Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 

házipénztárába kell befizetni. A megfizetés tényét az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 

munkanap déli 12 óráig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 5/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez  

 

Kérelem  

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez  

 

Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.  

Név: ……………………………………………….  

Lakcím: ………………………………………………..  

Kézbesítési cím: ………………………………………………..  

Név: ………………………………………………….  

Lakcím: ………………………………………………….  

Kézbesítési cím: ………………………………………………….  

Időpont: ……….. év …………………hó ……nap ……óra  

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:  

…………… település …………………közterület…………...házszám/hrsz.  

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk.  

Tudomásul vesszük, hogy az engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre 

a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha  

a/ a tanúk – szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk  

b/ gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről  

c/ gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és  

……………………….., ………év ………….hó ……..nap  

 

……………………………………. ……………………………………  

aláírás aláírás  

 

Az engedély megadását javaslom / nem javaslom.  

 

…………………………………  

közreműködő anyakönyvvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 5/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem  

hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez  

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.  

Név: ……………………………………………….  

Lakcím: ………………………………………………..  

Kézbesítési cím: ………………………………………………..  

Név: ………………………………………………….  

Lakcím: ………………………………………………….  

Kézbesítési cím: ………………………………………………….  

Időpont: ……….. év …………………hó ……nap ……óra  

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk.  

 

……………………….., ………év ………….hó ……..nap  

 

……………………………………. ……………………………………  

aláírás aláírás  

 

Az engedély megadását javaslom / nem javaslom.  

…………………………………  

közreműködő anyakönyvvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet a 5/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Esküvői szolgáltatások díjai  

 

 

Zeneszolgáltatás felvételről: 7.000,-Ft  

 

Versmondó: 4.000,-Ft  

 

 

Fenti árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák 

 

 

 

 

 

 

 


