
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete 

hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól  

 

Visegrád 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 biztosított jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

(1) A rendelet hatálya Visegrád Város közigazgatási területén megtartott házasságkötésekre 

terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. hivatali helyiség: Visegrád Város Önkormányzat székhelye, a Visegrád, Fő utca 81. szám 

alatt található Városháza épületének Díszterme. 

2. munkaidőn kívüli házasságkötés: a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében 

meghatározott, Visegrádi Polgármesteri Hivatalban dolgozókra irányadó munkarenden 

kívüli időben történő házasságkötés. 

3. többletszolgáltatás: 

3.1.a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

3.2.a munkaidőn kívüli házasságkötés. 

 

3. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai 

3.§ 

 

(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés megtartása akkor engedélyezhető, ha az 

anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a házasságkötés helyszíne 

megfelelően méltóságteljes és biztonságos. A helyszín és a technikai eszközök biztosítása a 

házasulók feladata. 

(2)  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok 

biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel. 

  

4. Díjfizetési kötelezettség 

4.§ 

 

(1) Hivatali helyiségben munkaidőn kívüli, továbbá a hivatali helyiségen kívül történő 

házasságkötésért a házasulók az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve ha 

a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen a 

házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota, vagy orvosi 

igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége esetében az 

egészségügyi és szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított házasságkötés.  

 



5. A házasságkötés díja 

5.§ 

 

(1) A hivatali helyiségben, munkaidőn kívül történő házasságkötésért 25.000.-Ft díjat kell 

fizetni. 

(2)  A külső helyszínen történő házasságkötésért 40.000.-Ft díjat kell fizetni. 

(3) A díjak tárgyi adómentesek és egy alkalmat tartalmaznak. A díjak a Visegrádi 

Polgármesteri Hivatal bevételét képezik. 

(4) A díjat a házasságkötést megelőzően 10 nappal a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába kell befizetni, melyről a befizető számlát kap. A díj megfizetésének hiányában 

a házasságkötés nem tartható meg. 

(5) A házasulandó pár a díjból 50%-os díjkedvezményben részesül, amennyiben: 

a) a házasulandó pár valamelyik tagja bejelentett visegrádi lakóhellyel rendelkezik 

b) a házasulandó pár valamelyik tagja Visegrád Város Önkormányzatának vagy valamelyik 

intézményének alkalmazásában lévő munkavállaló vagy azok közeli hozzátartozója. 

 

6. A házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető díja 

6.§ 

 

(1) A hivatali munkaidőn túli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása 

szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy 

házasságkötésenként nettó 8000.-Ft külön díjazás illeti meg. Napi kettő vagy több 

házasságkötés lebonyolításáért nettó 15.000.-Ft/nap külön díjazás illeti meg. Az 

anyakönyvvezető minden hónap 10. napjáig a közreműködés tényleges rendje alapján 

nyilvántartást készít, melyet a jegyző igazol. 

(2)  Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolítása 

esetén külön díjazás nem illeti meg.  

 

7. Záró rendelkezés 

7. §   

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 

(2)  A rendelet előírásait a hatálybalépéskor bejelentett házasságkötési eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

(3)  Hatályát veszti a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi 

események szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Visegrád, 2017. június 22. 

 

 

 
 

Félegyházi András Dr. Szabó Attila 

polgármester jegyző 
 

 

 


