
 

 

 

 

 Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
Előterjesztés 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi szolgáltatások 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 4. § (2) bekezdése 
tartalmazza a házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő 
lebonyolításának díját, amely jelenleg 30.000 Ft. 
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
egyéb családi esemény lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő 
rendezési költség összegét. 
Az önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében házasságkötés és egyéb családi esemény 
esetén a rendezési költségen túlmenően többletszolgáltatási díjat kell fizetni, amennyiben arra a 
házasulók vagy a családi eseményen résztvevők igényt tartanak. A fizetendő díjakat a 2. melléklet 
tartalmazza. 
Az önkormányzati rendelet 6. §-a értelmében: 
„(1)  A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy házasságkötésenként, illetve egyéb családi eseményenként bruttó 
8.000 Ft díjazás illeti meg. 
(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 12.000 Ft díjazás illeti meg.” 
 
Az önkormányzati rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban jelentősen emelkedtek a költségek. 
Egyes szolgáltatás költsége már a beszerzési árat sem fedezi. A hivatali helyiségen kívül történő 
házasságkötések és a munkaidőn kívül történő házasságkötések is jelentős többletköltséget 
jelentenek, amelyek emelkedése szintén érzékelhető. 
Ezen indokokra tekintettel indokolttá vált a költségek felülvizsgálata. 
Az önkormányzati rendelet módosításának tervezete – a jelenlegi árak, költségek figyelembe-
vételével – elkészült, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2022. június 24. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A házasságkötés és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának 
díja 40.000 Ft.” 

(2) Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítása esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 20.000 Ft rendezési költséget kell fizetni. A díj a 
szervezéshez kapcsolódó szolgáltatási költségeket (hangosítás, rezsiköltség, munkadíj, egyéb 
költség) tartalmazza. 

(5) Házasságkötés és egyéb családi esemény esetén a rendezési költségen túlmenően 
többletszolgáltatási díjat kell fizetni, amennyiben arra a házasulók vagy a családi eseményen 
résztvevők igényt tartanak. A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak részletezését az 
1. melléklet tartalmazza.” 

2. § 

Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„6. § 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy házasságkötésenként, továbbá egyéb családi eseményenként bruttó 
10.000 Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg. 



 

 

 

(3) Az anyakönyvvezetőt minden évben külön ruházati juttatás illeti meg, amelynek mértéke a 
mindenkori illetményalap 100 %-a. A juttatás a ruhavásárlást igazoló számlák benyújtását követően 
a tárgyévben, egy összegben kerül kifizetésre.” 

3. § 

Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Hatályát veszti az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 
a) 4. § (3) bekezdése, 
b) 7. § (2) bekezdése, 
c) 2. melléklete. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. …………………… 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                         1.  melléklet a …….. /2022. (……) önkormányzati rendelethez 

                                                    1. melléklet a 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

 
1. Házasságkötés és házassági évfordulós ünnepségek többletszolgáltatásának 

ellentételezéseként fizetendő díjak: 
 

Nászinduló gépzenei kísérettel bruttó 3.000    Ft 
Pezsgős pohárköszöntő bruttó 2.500    Ft 
Emléklap bruttó 1.500    Ft 
Emléklap díszborítóban bruttó 4.000    Ft 
Gyertyagyújtás bruttó 2.000    Ft 
Homokszórás bruttó 8.000    Ft 
Pezsgős pohár (2 db gravírozva a ceremónia után elvihető)  bruttó 10.000   Ft 

 
 
 

2. Névadó esetén többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak: 
 

Virág (1 szál) bruttó 2.000    Ft 
Emléklap bruttó 1.500    Ft 
Pezsgős pohárköszöntő bruttó 2.500    Ft 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2017. (V. 26.) rendelete 
az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről 
 

Eredeti szöveg: 
 

4. § (2) A házasságkötés és egyéb családi 
esemény hivatali helyiségen kívül történő 
lebonyolításának díja 30.000,- Ft.  
 
4. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott díjat 
nem kell megfizetni a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászai Múzeum 
dísztermében és kertjében történő  

a) házasságkötés esetén, amennyiben a 
házasulandó pár legalább egyik tagja Hatvanban 
állandó lakcímmel rendelkezik, 

b) házassági évfordulós ünnepség esetén 
amennyiben a fogadalomtevők legalább egyik 
tagja Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik, 

c) névadó lebonyolítása esetén, amennyiben a 
gyermek Hatvanban állandó lakhellyel 
rendelkezik.  

 
4. § (4) Munkaidőn kívül történő házasságkötés 
és egyéb családi esemény lebonyolítása esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként rendezési 
költséget kell fizetni, melynek mértékét az 1. 
melléklet tartalmazza. 
 
 

 
4.§ (5) Házasságkötés és egyéb családi esemény 
esetén a rendezési költségen túlmenően 
többletszolgáltatási díjat kell fizetni, 
amennyiben arra a házasulók vagy a családi 
eseményen résztvevők igényt tartanak. A 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő 
díjak részletezését az 2. melléklet tartalmazza. 
 

Új szöveg: 

4. § (2) A házasságkötés és egyéb családi 
esemény hivatali helyiségen kívül történő 
lebonyolításának díja 40.000 Ft. 

Hatályon kívül helyezve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (4) Munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
egyéb családi esemény lebonyolítása esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 
20.000 Ft rendezési költséget kell fizetni. A díj a 
szervezéshez kapcsolódó szolgáltatási 
költségeket (hangosítás, rezsiköltség, munkadíj, 
egyéb költség) tartalmazza. 

4. § (5) Házasságkötés és egyéb családi esemény 
esetén a rendezési költségen túlmenően 
többletszolgáltatási díjat kell fizetni, 
amennyiben arra a házasulók vagy a családi 
eseményen résztvevők igényt tartanak. A 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő 
díjak részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Eredeti szöveg: 
 

6. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és egyéb családi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 
házasságkötésenként, illetve egyéb családi 
eseményenként bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg. 
 
 
 
 
6. § (2) A hivatali helyiségen kívül történő 
házasságkötés és egyéb családi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 
eseményenként bruttó 12.000,- Ft díjazás illeti meg. 
 

 
Nem volt ilyen rendelkezés 

Új szöveg: 
 

6. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és egyéb családi esemény 
lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy 
házasságkötésenként, továbbá egyéb családi 
eseményenként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti 
meg. 

6. § (2) A hivatali helyiségen kívül történő 
házasságkötés és egyéb családi esemény 
lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy eseményenként 
bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg. 

6. § (3) Az anyakönyvvezetőt minden évben 
külön ruházati juttatás illeti meg, amelynek 
mértéke a mindenkori illetményalap 100 %-a. A 
juttatás a ruhavásárlást igazoló számlák 
benyújtását követően a tárgyévben, egy 
összegben kerül kifizetésre. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


