
 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezésér ől, valamint az azokért fizetend ő 
díjak mértékér ől 

 
EGYSÉGES SZERKEZET 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. § A rendelet hatálya kiterjed: 
a) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén 

történő házasságkötésre, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, és az e rendeletben 
megjelölt eljárásokban részt vevő természetes személyekre, 

b)2 A Hatvani Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: 
anyakönyvvezető) közreműködésével tartott névadó és házassági évforduló ünnepségekre, 
ezen ünnepségeken részt vevő természetes személyekre. 

 
2. §3 E rendelet alkalmazásában: 
a) hivatali munkaidő: a Hatvani Polgármesteri Hivatal Belső Működési Szabályzatában 

meghatározott munkaidő, 
b) házasságkötés: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
c) egyéb családi esemény: az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és 

házassági évfordulós ünnep, 
d)4 házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali 

helyiségek: a Hatvani Polgármesteri Hivatal házasságkötésre alkalmas helyisége (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.), valamint a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésében 
lévő Gyermekfoglalkoztató és játszóház épülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.; a 
továbbiakban: Gyermekfoglalkoztató és játszóház épülete), 

e) a házasságkötés, valamint egyéb családi esemény bejelentésének és engedélyezési 
eljárásának helyszíne: Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános Igazgatási 
Osztály, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
3. § (1) A házasságkötés, valamint egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívüli, 

valamint munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezése iránti kérelmet az esemény 
bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.  

(2) A házasságkötést, valamint egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon, 
valamint szombaton lehet. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, egyéb családi eseményt hivatali 
munkaidőben csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani. 

(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint egyéb családi esemény 
engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett házasságkötésekre, 
azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti. 

                                                 
1 Az 1/2019. (I. 31.), 5/2020. (II. 21.), 7/2022. (IV. 1.), 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. március 1-től. 
3 Módosította: 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. március 1-től. 
4 Módosította: 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. április 2-től. 



(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés és egyéb családi esemény csak 
akkor engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá az 
anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. 

(6)1 Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
házasságkötésre alkalmas helyiségében, hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül a 
Gyermekfoglalkoztató és játszóház épületében bonyolítható le a házasságkötés és egyéb 
családi esemény. 
 

4. § (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a 
házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget. 

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

(3)3 
(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. 

(5)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. 

(6) A házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének 
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes. 

 
5. §6 (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, 

valamint egyéb családi eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az 
anyakönyvvezető által biztosított csekk befizetésével, vagy banki átutalással kell teljesíteni. 

(2) A szolgáltatási díjnak a befizetését a feladóvevény, vagy az átutalásról szóló banki 
bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A szolgáltatási díjat 
legkésőbb az anyakönyvi esemény, illetve egyéb családi eseményt megelőzően legalább 
egy héttel korábban kell teljesíteni. 

 
6. §7 (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. 

 
7. § (1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba. 

                                                 
1 Kiegészítette: 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2022. április 2-től. 
2 Módosította: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2022. július 2-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § a). Hatályos: 2022. július 2-től. 
4 Módosította: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2022. július 2-től. 
5 Módosította: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2022. július 2-től. 
6 Módosította: 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. március 1-től. 
7 Módosította: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2022. július 2-től. 



(2)1 
 
 
Hatvan, 2017. május 25. 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § b). Hatályos: 2022. július 2-től. 



1. melléklet a 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez1 
 
 

1. Házasságkötés és házassági évfordulós ünnepségek  többletszolgáltatásának 
ellentételezéseként fizetend ő 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 ellentételezés eként fizetend ő díjak: 
 

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

 

                                                 
1 Módosította: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2022. július 2-től. 



2. melléklet a 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez1 
 
 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 15/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § c). Hatályos: 2022. július 2-től. 


