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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE  6/2011.(V.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Hivatali munkaid őn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötési eljárások 

engedélyezéséről, díjairól. 
 

Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban atvr.) 
42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az atvr. 15/A § (6) és (7)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a az alábbiakat rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
(1) A rendelet területi hatálya Bükkszék Község  Önkormányzat illetékességi területén 
megkötendő házasságokra  terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed: 
-  Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 
anyakönyvvezetőire, a házasságkötéseknél közreműködő köztisztviselőkre akik Bükkszék  
község közigazgatási területén megkötött házasságnál közreműködnek,   
- akik a  szolgáltatást igénybe veszik. 

2. § 
E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőnek Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség 
Ügyrendjében jóváhagyott munkaidőt kell tekinteni.  
 

II. fejezet 
A házasságkötések létesítése esetén fizetendő díj 

3. § 
(1) Amennyiben a házasságkötés létesítése hivatali munkaidőn kívül történik, akkor a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként 8 000 Ft + Áfa díjat kell fizetni szertartásonként.  
(2) Amennyiben a házasságkötés létesítése hivatali helyiségen kívül történik – függetlenül 
attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn kívül – akkor 15.000.-.Ft + Áfa díjat kell fizetni 
szertartásonként.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj az anyakönyvvezető, valamint a szertartás 
vezetéséhez szükséges kellékek (házassági anyakönyv, nemzeti színű vállszalag, anyakönyvi 
kitöltő eszköz) rendelkezésre állásán kívül semmilyen szolgáltatást nem tartalmaz.  
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb a házasságkötést megelőző 
munkanapon kell megfizetni Bükkszék  Község Önkormányzata költségvetési számlájára.  
 

III. fejezet 
A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetők, köztisztviselők díjai  

4. § 
A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt amennyiben a 
meghatározott szabadidő helyett díjazásra tart igény, az alábbi díjazás illeti meg:  
- Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt 
házasságkötésenként bruttó 6 000 Ft ,  
- Hivatali helyiségen kívül megkötött házasság esetén függetlenül attól, hogy hivatali időben, 
vagy hivatali időn kívül történik a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként 
bruttó 10. 000 Ft.  
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IV. fejezet 
A hivatali munkaid őn kívüli házasságkötés, valamint a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés engedélyezésének eljárási szabályai.  
5. §.  

 
(1) A hivatali munkaidőn  kívüli házasságkötés, valamint a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésekor 
kell benyújtani.  

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a 
szolgáltatás díjának megfizetését vállalják, valamint hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés esetén gondoskodnak az atvr.  15/A § (4) bekezdésében foglalt 
feltételek biztosításáról. 

(3) A jegyző az engedély megadását megelőzően kikéri az anyakönyvvezető véleményét. 
 

V. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
B ü k k s z é k, 2011. május 25. 
 
                   Zagyva Ferencné                                               Tarjányi Lászlóné  
                      Polgármester                                                       körjegyző 
 
 
 
 


