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Tárgy: Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2017. május 31-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Vas Megyei Kormányhivatallal ellenőrzés keretében vizsgálja valamennyi önkormányzat 
anyakönyvi eljárást szabályozó rendeletét. A Kormányhivatallal történt előzetes egyeztetés 
alapján terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről 
szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: anyakönyvi rendelet) 
módosításának tervezetét. 
 
A szükséges módosítások: 
 
1. Az anyakönyvi rendelet 7. §-a jelenleg így rendelkezik: 
„7. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 

választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 7.300 
forint eseményenként. Amennyiben az anyakönyvvezető úgy választ, hogy nem a 
szabadidő egésze, hanem csak egy része helyett kér díjazást, úgy a bruttó 7.300 forintnak 
a választott szabadidő résszel arányos része illeti.” 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése szerint: 
„(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 

választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 
szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti 
meg.” 

Tehát az anyakönyvvezetőt vagy szabadidő vagy díjazás illeti meg, a kettő kombinációjára 
nem ad lehetőséget a törvény, illetve a törvényi felhatalmazás. (Megjegyezzük, hogy ilyen 
igény az anyakönyvvezetők részéről eddig nem is merült fel.) 
 
2. Az anyakönyvi rendelet jelenleg hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötésre akkor alkalmas a helyszín, ha olyan épület vagy építmény, 
mely olyan oldalfalakkal és tetővel rendelkezik, amely megfelelően biztosítja az anyakönyv 
és az anyakönyvvezető sértetlenségét, valamint a személyes adatok biztonságát. 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépésétől (2014. július 1.) az 
anyakönyvvezető már nem viszi a helyszínre az anyakönyvet, hanem a házasságkötési lapot 
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot írják alá a házastársak illetve 
felek, a tanúk és az anyakönyvvezető (valamint közreműködése esetén a tolmács). A 
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házasságkötési lap és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap anyakönyvi 
alapirat, nyilvánvalóan védelméről ugyanúgy gondoskodni kell, mint az anyakönyv 
védelméről. 
 
3. Az anyakönyvi rendelet most hatályon kívül helyezendő 8. § (2) bekezdése szerint: 
„(2) Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni az egyéb családi 

rendezvényekre, névadóra, házassági évfordulóra is.” 
A bekezdésben felsorolt rendezvényekre azonban nem terjed ki az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ának felhatalmazása. Abban ugyanis csak arra kap felhatalmazást a 
települési önkormányzat, hogy 
„a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, 

b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.” 

 
4. A díjtételeket tartalmazó melléklet módosítására pedig azért van szükség, mert a 
házasságkötésért fizetendő díjakhoz áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik. Így hatályon 
kívül helyezendő az a mondat, hogy „A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák!” 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi 
következménye. Nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A rendeletmódosítás 
elfogadásának szükségességét az indokolásban részletezzük. A szabályozás elmaradása 
esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege félreérthető maradna, valamint olyan szabályokat 
tartalmazna, melyek megalkotására a települési önkormányzat nem kapott felhatalmazást, és 
így valószínűleg a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonná maga után. A 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a módosító rendelet elfogadását! 
 
Szentgotthárd, 2017. május 18. 
 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző   
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Melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 

8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: anyakönyvi rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„7. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő helyett választható 
díjazás 7.300 forint eseményenként.” 

 
2. §  Az anyakönyvi rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „anyakönyv” szövegrész 

helyébe az „anyakönyvi alapirat” szöveg lép. 
 
3. §  (1) Hatályát veszti az anyakönyvi rendelet 8. § (2) bekezdése. 
  (2) Hatályát veszti az anyakönyvi rendelet 1. mellékletében az „A díjak az általános 

forgalmi adót is tartalmazzák!” szövegrész. 
 
4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester   jegyző 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó 
…-i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: ……………………….. 
 
  Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
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Indokolás 
a rendelet tervezet 
 
1. §-ához: Az anyakönyvi rendelet 7. §-a jelenleg így rendelkezik: 
 „7. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható 
díjazás bruttó 7.300 forint eseményenként. Amennyiben az anyakönyvvezető úgy 
választ, hogy nem a szabadidő egésze, hanem csak egy része helyett kér díjazást, úgy a 
bruttó 7.300 forintnak a választott szabadidő résszel arányos része illeti.” 

 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése szerint: 
 „(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű 
díjazás illeti meg.” 

 Tehát az anyakönyvvezetőt vagy szabadidő vagy díjazás illeti meg, a kettő 
kombinációjára nem ad lehetőséget a törvény, illetve a törvényi felhatalmazás. 

 
2. §-ához: Az anyakönyvi rendelet jelenleg hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre akkor alkalmas a helyszín, ha olyan épület 
vagy építmény, mely olyan oldalfalakkal és tetővel rendelkezik, amely megfelelően 
biztosítja az anyakönyv és az anyakönyvvezető sértetlenségét, valamint a személyes 
adatok biztonságát. 

 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépésétől (2014. július 1.) 
az anyakönyvvezető már nem viszi a helyszínre az anyakönyvet, hanem a 
házasságkötési lapot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot írják 
alá a házastársak illetve felek, a tanúk és az anyakönyvvezető (valamint 
közreműködése esetén a tolmács). A házasságkötési lap és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítéséről szóló lap anyakönyvi alapirat, nyilvánvalóan védelméről 
ugyanúgy gondoskodni kell, mint az anyakönyv védelméről. 

 
3. §-ához: Az anyakönyvi rendelet most hatályon kívül helyezendő 8. § (2) bekezdése szerint: 
 „(2) Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni az egyéb családi 

rendezvényekre, névadóra, házassági évfordulóra is.” 
A bekezdésben felsorolt rendezvényekre azonban nem terjed ki az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ának felhatalmazása. Abban ugyanis csak 
arra kap felhatalmazást a települési önkormányzat, hogy 
„a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, 

b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint 
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.” 

A melléklet módosítására pedig azért van szükség, mert a házasságkötésért fizetendő 
díjakhoz áfa-fizetési kötelezettség nem kapcsolódik. 
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4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 


