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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján megalkotta a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali 

helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III. 23.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). 

 

Az At. 96. § -a az alábbiakról rendelkezik:  

„Felhatalmazást kap 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.” 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban Hivatal) 

egyre több nem kerületi lakos választja anyakönyvi ügyek intézése és anyakönyvi események 

lebonyolítása céljából, mely döntésüket az időpont foglalás kötelezettségének hiányával, illetve 

a szolgáltatások alacsony díjaival indokolják.  

Az utóbbi időben megnövekedett az igény a külső helyszínen (pl.: hajón, Golf Club-ban 

/Wedding Lake/) tartandó anyakönyvi események iránt is.  

 

Anyakönyvvezető kolléganőink jelezték, hogy az egyre növekedő számú házasságkötés 

jelentős terhet jelent számukra illetve egyre nehezebb az időpontfoglalásokat is úgy 

összehangolni, hogy minden kérelmezőnek lehetőség szerint az általuk kért időpontban vagy 

legalább ahhoz közeli időpontban legyen a ceremónia. Az anyakönyvvezetők természetesen 

különös figyelemmel vannak a soroksári házasulandók kéréseire, de tekintettel arra, hogy 

jelenleg a soroksári többletszolgáltatási díjak a legkedvezőbbek közé tartoznak a Fővárosban 

és nincs semminemű eltérés a helyi és nem helyi házasulandók által fizetendő díjak között, így 

jelentős számú külsős köt Soroksáron házasságot. 

 

Az ügyfelek észrevételei nyomán felvettük a kapcsolatot a fővárosi kerületek 

anyakönyvvezetőivel a kerületeikben szokásos díjszabásokkal kapcsolatban. A beérkezett 

tájékoztatások alapján megállapítható, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban Hivatal) alkalmazott díjak alacsonyabbak más 

fővárosi kerületi díjaktól. Míg más Polgármesteri Hivatalok az anyakönyvi események révén 

többlet bevételhez jutnak, addig nálunk a bevételek nagyobbrészt még kiadásokat sem fedezik, 

továbbá az alacsony díjak miatt anyakönyvvezetőink leterheltsége is folyamatosan nő. 

 

Fentiek miatt aktuálissá vált az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő 

többletszolgáltatási díjak korrekciója, valamint a helyi rendeletünk újragondolása, teljes körű 

felülvizsgálata. A rendelet áttekinthetősége és gyakorlati alkalmazhatósága érdekében, 

célszerűségi szempontokat is figyelembe véve a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére és 

a tárgykört szabályozó új rendelet elfogadására teszek javaslatot.  

 



Az új rendelettervezet összeállítása során az volt az egyik alapvető cél, hogy az anyakönyvi 

eseményekért fizetendő többletszolgáltatási díjak a soroksáriaknak ne okozzanak jelentős 

anyagi megterhelést, míg a nem kerületi lakosok esetében a kiadásokat biztonsággal fedezzék. 

 

A rendelettervezet 1. mellékletében rögzítettek  szerint amennyiben az anyakönyvi eseménnyel 

érintettek közül legalább az egyik félnek Soroksár illetékességi területén van állandó bejelentett 

lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye és ezt hatósági igazolvánnyal igazolja, akkor a 

Kisteremben lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes, a Kistermen kívül tartandó 

anyakönyvi események pedig kedvezőbb díjszabásúak, a nem XXIII. kerületi lakosok által 

fizetendő díjakhoz képest. Az anyakönyvi eseményeknél közreműködő anyakönyvvezetők 

részére, többlet munkájuk ellentételezéseként fizetendő díjakat is a rendelettervezet 1. 

melléklete tartalmazza, amelyek közül 2 esetben emelkedne minimálisan (br. 5e Ft-tal) a díj. 

 

Magasabb szintű jogszabály nem tiltja a fentebb vázolt díjszabási különbségtételt, ezért annak 

alkalmazása – álláspontunk szerint – törvényes. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján megvizsgáltam a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

Fentiek figyelembevételével a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására és a korábban e 

tárgyban született rendelet hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot a Tisztelt Képviselő-

testület felé.  

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. június 27. 

 

 

 ..........................................     ………………………  

        Feurer Melinda                   dr. Szabó Tibor 

    osztályvezető-helyettes                      jegyző 

      az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

 

 

Mellékletek 

 

1. melléklet: Rendelet-tervezet (általános és részletes indokolással együtt) 

2.  melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap 

  



1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

………/…….. (……….) önkormányzati rendelete 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó 

többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő 

díjak mértékéről  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 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. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a 

továbbiakban: az Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 

2. Anyakönyvi eseménnyel érintettek: a házasulók, valamint a bejegyzett élettársi 

kapcsolatot létesítők. 

3. Hivatali helyiség: 1238 Budapest, XXIII., Hősök tere 13. sz. alatti házasságkötő terem 

(a továbbiakban: Díszterem) és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által biztosított, anyakönyvi események 

lebonyolítására alkalmas, 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. szám alatti iroda (a 

továbbiakban: Kisterem). 

4. Hivatali munkaidő: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő. 

5. Többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali 

helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés. 

 

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

 

3. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt 

a) a Díszteremben pénteki napokon 14.00 - 18.00 óra között, szombati napokon 11.00 - 

19.00 óra közötti időpontokban, a Galéria 13. Soroksár Nonprofit Kft. ügyvezetője 

jóváhagyása és a jegyző engedélye alapján,  
b) a Kisteremben : 

a. keddi, szerdai és csütörtöki napokon a munkaidő végtől 18 h-ig, 

b. pénteki napokon a munkaidő végétől 16 h-ig, 

c) a Zenepavilonban minden év május 1. – szeptember 30. napja közötti időszakban, 

kizárólag pénteken 14.00-16.00 óra, szombaton 11.00 – 19.00 óra közötti időpontokban, 

d) egyéb, az anyakönyvi eseménynek megfelelő hivatali helyiségen kívüli helyszínek 

esetében keddtől csütörtökig a hivatali munkaidő végétől 18.00 óráig; pénteken 14.00-

16.00 óra, szombaton 11.00 – 19.00 óra közötti időpontokban 

lehet tartani. 



(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a hivatali 

helyiségben tartandó, jegyzőkönyvvel már előjegyzésbe vett anyakönyvi események 

megtartását. 

(3) A Zenepavilonban anyakönyvi esemény lebonyolítása kizárólag a vagyonkezelésért felelős 

költségvetési szerv vezetőjének  előzetes jóváhagyását követően történhet. A kérelmezők külön 

kérésére a Zenepavilonban tartandó anyakönyvi esemény idejére a Hivatal munkatársa 

maximum 40 db széket helyez ki a vendégek részére. 

(4) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a szertartás 

lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, más zárt terület vagy esőmentes 

szabadtéri helyszín biztosított, továbbá a személyes adatok, anyakönyvi alapiratok megfelelő 

védelme is biztosított és a szertartás méltósága, tekintélye nem csorbul. 

 

3. Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatban fizetendő díjak 

 

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint hivatali helyiségen kívül 

tartott anyakönyvi események megtartása esetén az Önkormányzat részére a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben, illetve hivatali 

helyiségen kívül történő anyakönyvi események lebonyolításáért eseményenkénti díjazás illeti 

meg, melynek bruttó összegét az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) A házasulók, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének 

közeli halállal fenyegető vagy megromlott egészségi állapota, mozgásban korlátozottsága miatt 

egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson bonyolított anyakönyvi esemény 

térítésmentes. 

(4) Az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjak befizetése a Polgármesteri 

Hivatal házipénztárában teljesíthető. A többletszolgáltatás díjának házipénztári befizetését 

igazoló bizonylatot – legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5 nappal – az 

anyakönyvvezetőnek be kell mutatni. 

(5) A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat megfizették és az 

anyakönyvi eseményt legkésőbb annak megtartása előtt egy nappal az anyakönyvvezetőnél 

személyesen lemondták. Ez esetben a visszafizetésről az anyakönyvvezető 15 napon belül 

gondoskodik. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően bejelentett anyakönyvi esemény lebonyolítása iránti kérelem alapján indult 

eljárásokban kell alkalmazni. 

6. § Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és 

hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati 

rendelete. 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                                jegyző 

 

 

 



Záradék 

A rendelet-tervezet 2022. július…... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. július „      ” 

A Jegyző nevében eljáró: 

 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 

  



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

rendelethez 

 

 

a) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi 

események esetén fizetendő díjak 

 A B C 

1 Helyszín Többletszolgáltatásért fizetendő díj Az anyakönyvvezetőt 

megillető díj (bruttó) 

  Amennyiben az anyakönyvi 

eseménnyel érintettek közül legalább 
az egyik félnek Budapest XXIII. 

kerület Soroksár illetékességi 

területén van a hatósági 
nyilvántartásba bejelentett lakóhelye 

vagy tartózkodási helye és ezt 

hatósági igazolvánnyal igazolja 

Amennyiben az anyakönyvi 

eseménnyel érintettek közül egyik 
félnek sincs Budapest XXIII. kerület 

Soroksár illetékességi területén 

hatósági nyilvántartásba bejelentett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye 

 

 

2 Kisterem 0.-Ft 30.000,- Ft + Áfa  15.000,- Ft  
3 Díszterem 25.000.- Ft + Áfa 50.000,- Ft + Áfa  20.000,- Ft  

 

b) Hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi események esetén 

fizetendő díjak 

 

 A B C 

1 Helyszín Többletszolgáltatásért fizetendő díj Az anyakönyvvezetőt 

megillető díj (bruttó) 

  Amennyiben az anyakönyvi 

eseménnyel érintettek közül legalább 

az egyik félnek Budapest XXIII. 
kerület Soroksár illetékességi 

területén van a hatósági 

nyilvántartásba bejelentett lakóhelye, 
vagy tartózkodási helye és ezt 

hatósági igazolvánnyal igazolja 

Amennyiben az anyakönyvi 

eseménnyel érintettek közül egyik 

félnek sincs Budapest XXIII. kerület 
Soroksár illetékességi területén 

hatósági nyilvántartásba bejelentett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye 

 

 

2  

 

Zenepavilon 

a) vendégek részére 

történő székek kihelyezése 

nélkül: 35.000,- Ft + Áfa 

 

b) vendégek részére 

történő székek kihelyezése 

esetén: 55.000,- Ft + Áfa 

a) vendégek részére történő 

székek kihelyezése nélkül: 

60.000,- Ft + Áfa 

 

b) vendégek részére történő 

székek kihelyezése esetén: 

80.000,- Ft + Áfa 

  

 

30.000,- Ft  

3 Hivatali 

helyiségen 

kívüli egyéb 

helyszín 

esetén 

 

 

60.000.- Ft + Áfa 

 

 

90.000,- Ft + Áfa 

 

 

 40.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

………/…….. (……….) önkormányzati rendelete indokolása 

 

 

Általános Indokolás 

 

Budapest Főváros XXIII. kerületét egyre több nem kerületi lakos választja anyakönyvi ügyek 

intézésére és anyakönyvi események lebonyolítása céljából. Az időpont foglalás hiányával, 

illetve a szolgáltatások alacsony díjaival indokolják döntésüket. Az utóbbi időben 

megnövekedett az igény a külső helyszínen (pl.: hajón, Golf Club-ban /Wedding Lake/) 

tartandó anyakönyvi események iránt is. Emiatt aktuálissá vált az anyakönyvi események 

lebonyolításával összefüggő díjak korrekciója, valamint a helyi rendelet teljes körű 

felülvizsgálata. A rendelet áttekinthetősége és gyakorlati alkalmazhatósága érdekében, 

célszerűségi szempontokat is figyelembe véve a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére, 

és a tárgykört szabályozó új rendelet elfogadása indokolt. 

 

Részletes Indokolás 

 

Az 1.§-hoz 

 

A rendelkezés meghatározza a rendelet területi hatályát, amely alapján a Soroksár közigazgatási 

területén történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén alkalmazandók 

a rendelet szabályai. 

 

A 2.§-hoz 

 

A rendeletben használt lényeges fogalmak pontos meghatározását tartalmazza. Az értelmező 

rendelkezések elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a kérelmezők és a rendeletet 

alkalmazó más személyek, szervezetek számára is egyértelmű legyen a rendeletben használt 

kifejezések tartalma. 

 

A 3.§-hoz 

 

A kérelmezők számára fontos szabályokat tartalmaz, mely kiterjed az anyakönyvi események 

időpontjára, azon események részletes leírására, amelyek díjmentesen, illetőleg amelyek 

kizárólag díjfizetés mellett vehetők igénybe. 

 

A 4.§-hoz 

 

Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos díjak mértékét, azok befizetésének módját, illetőleg 

a térítésmentesség eseteit, valamint a megfizetett díj visszatérítésének esetét határozza meg. 

Ugyanezen §-ban került meghatározásra az anyakönyvvezetőket és segítőiket megillető díjazás 

is. 

 

Az 5.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg akként, hogy az új szabályok (az új 

díjak) csak a hatálybalépést követően indított eljárások esetén alkalmazandóak, a hatálybalépést 

megelőzően benyújtott kérelmek esetében még a régi díjszabás az irányadó. 



 

A 6. §-hoz 

 

A hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. A korábban ugyanezen tárgykört 

szabályozó önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló törvény erejénél fogva az új rendelet 

hatálybalépésével egyidejűleg veszti hatályát. 

  



    2. melléklet 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs.  

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

költségvetési hatása van, mert a terem- és 

helyszínhasználati díjak és a 

többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 

többletbevételt jelentenek a Polgármesteri 

Hivatalnak. 

Környezeti következmények: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló 

hatás: 

 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

Kerületünket egyre több nem kerületi lakos 

választja anyakönyvi ügyek intézésére és 

anyakönyvi események lebonyolítása 

céljából. Az időpont foglalás hiányával, 

illetve a szolgáltatások alacsony díjaival 

indokolják döntésüket. Az utóbbi időben 

megnövekedett az igény a külső helyszínen 

(pl.: hajón, Golf Club-ban) tartandó 

anyakönyvi események iránt. Emiatt 

aktuálissá vált az anyakönyvi események 

lebonyolításával összefüggő díjak 

korrekciója, valamint a helyi rendeletünk 

újragondolása, teljes körű felülvizsgálata. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A fővárosi kerületekkel és szomszédos 

településekkel összevetve díjaink 

elmaradnak az átlagtól. Míg más Hivatalok 

az anyakönyvi események révén bevételhez 

jutnak, addig nálunk a kiadások meghaladják 

bevételeinket, továbbá anyakönyvvezetőink 

leterheltsége is folyamatosan nő. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 

 


