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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyes anyakönyvi események (házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
egyéb családi események megünneplése) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli 
létesítése engedélyezésének rendjét és a szertartásokért fizetendő díjakat a Polgármesteri 
Hivatalban jelenleg a 10/2010. számú jegyzői utasítás szabályozza. 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 2011. január 1-jén hatályba lépett 42/A § (4) 
bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben szabályozzák
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait és szabályozzák a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. E felhatalmazás alapján fent írt tárgykörben 
új rendelet alkotása vált szükségessé.

Általános indokolás

Az At. 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása felhatalmazza az önkormányzatot, hogy
rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése (továbbiakban együtt: 
anyakönyvi esemény) engedélyezésének szabályait, továbbá szabályozza a
többletszolgáltatásért az önkormányzatnak, illetve az anyakönyvvezetőnek fizetendő díj 



mértékét. E tárgykörben tehát az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia, melyben a
részletszabályokat kell megállapítania.

Az egyes anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos eljárási szabályokat jelenleg a 10/2010. sz.
jegyzői utasítás állapítja meg. Az utasítás kijelöli az egyes anyakönyvi események 
lebonyolítására szolgáló hivatali helyiségeket, rendelkezik a külső helyszínen lebonyolítani 
kívánt anyakönyvi események engedélyezésének rendjéről, az anyakönyvi események 
lemondásának módjáról, az anyakönyvvezető szertartásokkal kapcsolatos feladatairól, 
ruházatáról, az anyakönyv szállításáról. A jegyzői utasítás I. számú melléklete tartalmazza a 
rendezvények és a lebonyolításukban közreműködők díját. A II. számú melléklet egy 
megállapodást tartalmaz a külső helyszínen lebonyolított látványszertartásokról. 

A megalkotandó új önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 10/2010. számú
jegyzői utasításban foglaltak alapul vételével szabályozza az új anyakönyvi eljárási 
törvénynek a tárgykörbe tartozó kérdéseit. A jegyzői utasításban megállapított díjtételeket 
nem tartottuk indokoltnak emelni, tekintettel az országos statisztikai adatok alapján
kimutatható csökkenő házasságkötési hajlandóságra, továbbá arra a közismert tényre, hogy a 
gazdasági válság hatására egyre szerényebben élő lakosság mind kisebb hányada képes és 
hajlandó megfizetni az anyakönyvi szolgáltatásokat.

A korábbi szabályozáshoz képest új elemet tartalmaz az At. 15/A (7) bekezdése, mely szerint
a hivatali időn kívüli házasságkötésben való közreműködésért az anyakönyvvezetőt választása 
szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az 
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.  

A Polgármesteri Hivatalban kialakult gyakorlat szerint a hivatali munkaidőn túl rendezvényt 
lebonyolító anyakönyvvezetők a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései 
alapján igénybe vehető szabadidőt, illetve ennek pénzbeli megváltását veszik igénybe. A 
jogszabályi előírásra tekintettel azonban a Rendeletnek választási lehetőséget kell biztosítania 
az anyakönyvvezetőnek a tekintetben, hogy a szabadidőt vagy a meghatározott mértékű 
díjazást választja-e. Az anyakönyvvezetők díjazására javasolt összegeket más 
önkormányzatok által az anyakönyvvezetőknek fizetett díjazások alapján hivatali időn túl 
végzett szertartások esetén bruttó 5.000.- Ft-ban, hivatali időn és hivatali helyiségen kívüli 
szertartás esetén bruttó 7.000.- Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Összehasonlításképpen: Pápa városban hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért
bruttó 10.000.- Ft, hivatali időn túli anyakönyvi eseményért bruttó 6.000.- Ft,  

A hivatali időn túli szertartások esetében eddig alkalmazott 10.000.- Ft-os alapdíjtételt az 
anyakönyvvezető díjazásával megemelni tapasztalataink szerint ugyanis az ügyfelek ennél 
magasabb díjat már nem képesek és hajlandóak egy anyakönyvi eseményért megfizetni.

Tapolca Városban az házasságkötés száma az utóbbi 2005. óta a következők szerint alakult: 

2005. 76 db
2006. 67 db
2007. 66 db
2008. 62 db
2009. 56 db
2010. 52 db



2011. 68 db (november 20-ig)

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a Polgármesteri Hivatalban ezidáig még nem került
sor.

Az egyre csökkenő számú házasságkötésre jellemzően péntek délutánonként illetve 
szombatonként kerül sor. Bár nyáron, jó időjárási viszonyok mellett a házasságkötési kedv is 
nagyobb – ezen időszakban egy hétvégén jellemzően több szertartás is van -, a többi 
évszakban is szinte minden hétvégére jut egy-egy szertartás.

Az új szabályozás szerint a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
eseményeket a jegyző engedélyezi. Ennek megfelelően a Rendelet szabályozza az 
engedélyezés menetét, a mellékletek tartalmazzák a kérelem benyújtásához szükséges
nyomtatványokat. A Rendelet – a jegyzői utasításban foglaltaknak megfelelően - szabályozza 
az szertartásokért fizetendő díjak nagyságát, határidejét, rendelkezik továbbá az elmaradt 
szertartások esetén az ügyfeleknek visszatérítendő díj mértékéről. 

Az At. 15/A (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre
alkalmas hivatali helyiséget. E rendelkezés biztosítja, hogy a szerény anyagi háttérrel
rendelkező ügyfelek se legyenek elzárva a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének lehetősége elől, azaz hivatali munkaidőben ingyenesen biztosítja 
számukra az önkormányzat a házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
lehetőségét. A térítésmentes házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségében vagy a házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben 
történő, többletszolgáltatás és közreműködő részvétele nélkül lebonyolított rendezvényekre 
vonatkozik.

Részletes indokolás

A rendelet tartalmilag a következő kérdésekre terjed ki:  hatálya meghatározza az anyakönyvi 
események fogalmát, kijelöli az anyakönyvi események lebonyolítására szolgáló hivatali
helyiségeket, szabályozza a külső helyszínen és a hivatali munkaidőn kívül lebonyolítandó 
anyakönyvi események engedélyezésének rendjét, megállapítja a díjfizetés módját,
határidejét, a díj visszatérítésének eseteit, rögzíti az anyakönyvvezetőt a hivatali  munkaidőn 
kívüli munkavégzésért megillető díjazás mértéket (az anyakönyvvezető választhat a díj és a 
szabadidő között), a rendelet melléklete pedig tartalmazza az egyes díjtételeket. 

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát szabályozza. A rendelet területi hatálya a Tapolca Város Közigazgatási
területén lebonyolított anyakönyvi eseményekre vonatkozik.

A szabályozás szerint anyakönyvi esemény a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése, továbbá más fontos családi események megünneplése (névadó, házassági
évforduló, házasságkötés megerősítése). A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése azonos szertartás szerint történik, a nyilvántartásuk azonban különböző. A két 
jogintézmény közötti alapvető különbség, hogy házasságot kizárólag különnemű személyek 
köthetnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot azonban azonos neműek és különböző neműek is 
létesíthetnek. Ezen túlmenően öröklési illetve vagyonjogi kihatása van annak, hogy 



házasságot vagy élettársi kapcsolatot létesítenek a felek. Bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére Tapolca Városban még nem került sor, ezidáig igény sem mutatkozott rá.

A tavalyi évig Tapolca Városban nem volt engedélyezve a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés. Tavaly azonban több ügyfél is igényelte a külső helyszínen történő 
házasságkötést. Az ügyfelek részéről mutatkozó igénynek eleget téve a 10/2010. sz. jegyzői 
utasításba bekerültek a külső helyszínen való házasságkötésre vonatkozó rendelkezések. Idén 
augusztusban pedig egy látványos szertartásra került sor a Malom-tó partján, melynek során
az ifjú pár a tavon csónakázva érkezett meg az anyakönyvvezető elé. Az eseményről a helyi 
újság is tudósított és a helyszínen tartózkodó lakosok és turisták tetszését is elnyerte az
esemény. Az idei évben több olyan esküvőre került sor, ahol az ifjú pár egyike sem volt 
tapolcai lakos, és a házasságkötés helyszíneként azért választották Tapolcát, mert megtetszett
nekik a város és volt fogadókészség a szertartással kapcsolatos igényeiknek megfelelő 
házasságkötés megrendezésére.

Városunkban növekvő tendenciát mutat tehát az igény a külső helyszíneken megtartandó 
házasságkötések iránt. A Rendelet átveszi ezért a jegyzői utasítás hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötésre vonatkozó előírásait. 

E szakasz szabályozza még azt is, hogy a rendelet alkalmazása szempontjából a felek rossz
egészségi állapota, amely akadályozza őket a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében való 
megjelenésben, rendkívüli eseménynek számít.

A 2. §-hoz

E szakasz a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően házasságkötés céljára a 
Polgármesteri Hivatal „C” épületének házasságkötő termét, az anyakönyvvezető „A” épület 
földszintjén levő hivatali helyiségét, továbbá a Tamási Áron Művelődési Központ 
színháztermét jelöli ki. Meghatározza továbbá – rugalmas hivatkozással – a hivatali munkaidő 
fogalmát.

A 3. §-hoz

Szabályozza az anyakönyvi eseményekért fizetendő alapdíjat, rögzíti továbbá, hogy az alapdíj 
megfizetése milyen szolgáltatásokat foglal magába. Utal arra, hogy az 1. melléklet
szabályozza az egyes többletszolgáltatásokért fizetendő különdíjakat. 

Hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető hivatali helyiségében ingyenesen lehet házasságot 
és bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. Az önkormányzat így biztosítja a szerény anyagi
háttérrel rendelkezők számára a térítésmentes házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének lehetőségét. 

Meghatározza továbbá a külső helyszínen tartott szertartásért fizetendő díjat. Új elemként 
jelenik meg az 50 éves házassági évforduló megünnepléséért megállapított 10.000.- Ft
összegű díj. E tételt a jegyzői utasítás nem tartalmazta. 

4. és 5. §-hoz



Megállapítja a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali időn túli anyakönyvi események 
engedélyezésének rendjét. Az Atv.15/A § (3) bekezdése szerint a hivatali munkaidőn túli és a 
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző engedélyezi. Az esemény 
megtartását, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy a tanúk és ha szükséges, jeltolmács jelenlétét
biztosítják, gondoskodnak az anyakönyvi esemény méltó keretéről, gondoskodnak az 
anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, az anyakönyv 
biztonságos szállításáról. Az ügyfelek a kérelem 2. mellékletét képező nyomtatványokon 
kérhetik a jegyzői engedélyt, ezen nyomtatványokon nyilatkoznak arról, hogy a díjat 
legkésőbb a szertartást megelőző 10. napig megfizetik. Az ügyfelek a 2. melléklet szerinti 
nyomtatvány kitöltésekor nyilatkoznak arról, hogy a tanúk jelenlétét és a méltó környezetet
biztosítják. Az anyakönyvvezető utazásának költségeit az 1. sz. mellékletben meghatározott 
díj fedezi.

Az Atv. 15/A (5) bekezdése szerint az anyakönyvi esemény lebonyolításának méltó
körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az a hivatali helyiségen kívül történik. Vizsgálni kell
tehát azt, hogy az ügyfelek az alkalomhoz méltó helyszínt tudnak-e biztosítani a szertartás
lebonyolításához. A kérelmező felek rendkívül sokféle családi, egzisztenciális háttérrel, 
iskolázottsággal, ízléssel, elképzeléssel rendelkeznek. Az ügyfelek egy része például családi
házának nem túl precízen rendben tartott udvarát (gazdasági épületekkel, állatállománnyal) is
megfelelőnek és méltónak érzi egy házasságkötés lebonyolításához, mások viszont 
ragaszkodnak a kifejezetten igényes, rendben tartott környezethez.

A méltó helyszín biztosítását, a szertartások kellő ünnepélyességét törekszik garantálni az a 
rendelkezés, hogy a kérelem benyújtását követően az anyakönyvvezető tekintse meg a 
helyszínt, és a látottak alapján javasolja avagy ne javasolja a külső helyszínen való ünneplést. 
A jegyző a kérelem elbírálásakor figyelembe veszi az anyakönyvvezető javaslatát. 

Fontos garanciális szabályokat tartalmaz ez a szakasz arra nézve, hogy külső helyszínen csak 
ügyfélfogadási időn kívül lehet szertartást tartani, illetve a már előjegyzett szertartásokat egy 
külső helyszínen ünnepelt szertartás nem veszélyeztetheti.  

A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítását a 2. 
mellékletben szereplő nyomtatványon lehet kérni az anyakönyvi eseményre való 
bejelentkezéskor.

Előfordulhat, hogy valamilyen rendkívüli esemény áll elő, például valamelyik ügyfél 
egészségi állapota nagymértékben megromlik, és emiatt képtelen személyesen megjelenni a
házasságkötő termek valamelyikében. Ez esetben az anyakönyvvezető a felek valamelyikének 
a lakásán tartja meg a szertartást hivatali munkaidőben és díjmentesen. 

A Rendelet 1. melléklete részletesen tartalmazza a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 
mértékét. A díjak mértékének emelését nem javasoljuk. A díjfizetés módját, a visszatérítés
eseteit is e szakaszok szabályozzák.

A 6. §-hoz

Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás mértékét szabályozza. Az eddigi gyakorlat szerint a 
hivatali munkaidőn túli munkavégzésért az anyakönyvvezetőt szabadidő, illetve a túlóra 
pénzbeli megváltása illette meg. A törvény és az ennek alapján megalkotandó Rendelet
azonban lehetőséget ad arra, hogy az anyakönyvvezető a rendeletben meghatározott díjazást 



válassza. A hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatalban megtartott esküvő alapdíja 10.000.- Ft. 
Ebből 2.500-3.500 Ft-ba kerül – évszaktól és aktuális kínálattól függően – az asztali virágdísz 
beszerzése. A közreműködő személy díja alkalmanként bruttó 3.600.- Ft.  

A házasságkötő terem világítása, fűtése, nyáron pedig a légkondicionáló berendezés 
használata szintén költséggel jár, bár ezt alkalmankénti összegekre lebontva nem tudjuk
közölni. A fennmaradó összegre lehet az anyakönyvvezetőnek konkrét összegű díjazást 
megállapítani. Az anyakönyvvezető díjazásával, mint külön költségelemmel nem javasolt az 
eddig alkalmazott 10.000.- Ft-os alapdíjat megemelni, mert tapasztalataink szerint ügyfeleink
ennél magasabb alapdíjat már nem hajlandóak megfizetni.

A 7. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- 
testülete az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjakról szóló __/2011.
(__.__) önkormányzati rendelet-tervezetet
elfogadja és rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2011. november 22.

Császár László
polgármester s.k.



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
___/2011. (___) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről  

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli 
el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tapolca város közigazgatási területén történő házasságkötésre, a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, egyéb családi esemény (névadó, házassági évforduló,
házasságkötés megerősítése) megünneplésére (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény). 

(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli körülmény, ha a felek egyike mozgáskorlátozott, egészségi
állapota, kora miatt különös erőfeszítést igényel a hivatalos házasságkötő termek valamelyikében 
való megjelenés.

2. §

(1) Az anyakönyvi események társadalmi megünneplésére kijelölt helyiségek:
a) Tapolca Város Polgármesteri Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. szám alatti „C” épületének  

házasságkötő terme és az anyakönyvvezető „A” épület földszint 4. számú hivatali helyisége,  
b) a 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. szám alatti Tamási Áron Művelődési Központ színházterme. 

(2) A hivatali munkaidőt Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (IV. 01.) 
önkormányzati rendelete határozza meg.

(3) Hivatali időn kívüli az anyakönyvi esemény, ha lebonyolítására a hivatali munkaidőn túl vagy 
szabadnapokon kerül sor.

3. §

(1) Az anyakönyvi eseményért bruttó 10.000,- Ft alapdíjat kell fizetni. Az alapdíj tartalmazza a
zeneszolgáltatást, asztali virágdíszt, és pezsgőfelszolgálást. 

(2) Az anyakönyvi események megtartásakor igénybe vehető többletszolgáltatásokat, ezen 
szolgáltatások, valamint a közreműködők díját az 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A Polgármesteri Hivatal anyakönyvi események számára kijelölt hivatali helyiségében és hivatali
munkaidőben közreműködő és egyéb szolgáltatás nélkül lebonyolított, továbbá rendkívüli 
körülmény fennállása miatt megtartott anyakönyvi esemény díjmentes.

(4) A külső helyszínen megtartott anyakönyvi esemény díja bruttó 30.000,- Ft. Az 50 éves házassági 
évforduló díja bruttó 10.000,- Ft.



4. §

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 
megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az 
engedélyező a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszín az anyakönyvi esemény 
ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv védelme és a
személyes adatok védelme biztosított.

(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már
előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon 
kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(4) Rendkívüli körülmény esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével az ügyfelek lakásában, 
munkaidőben bonyolítja le az anyakönyvi eseményt. 

(5) A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyv biztonságos 
szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel. Az anyakönyvvezető és az anyakönyv 
kiszállítása hivatali gépkocsival történik.

5. §

(1) A mellékletben feltüntetett díjakat az anyakönyvi esemény lebonyolítása előtt legkésőbb 10 
nappal az anyakönyvvezető által biztosított átutalási megbízáson (csekk) kell teljesíteni. Az 
anyakönyvvezető a feladóvevény bemutatásával ellenőrzi a díjfizetés megtörténtét. 

(2) Ha az anyakönyvi esemény elmarad, az ügyfél a befizetett díj visszatérítésére akkor tarthat igényt,
ha a szertartás lemondására a tervezett időpontot megelőzően legalább 3 nappal korábban, írásban 
kerül sor.

(3) Amennyiben a lemondásra a tervezett időpontot megelőzően kevesebb, mint 3 napon belül került 
sor, vagy a szertartás írásbeli lemondás nélkül elmarad, a befizetett szolgáltatási díj 50%-a
téríthető vissza. 

(4) Amennyiben a külső helyszínen, illetve a hivatali munkaidőn túl megtartandó anyakönyvi 
eseményt a jegyző nem engedélyezi, a befizetett díj visszajár. 

6. §

(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 5.000,- Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szól törvényben meghatározott 
szabadidő vagy eseményenkénti bruttó 7.000,- Ft díjazás illeti meg. 

7. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.



Tapolca, 2011. december 9.

  Császár László                  Ughy Jenőné 
    polgármester           aljegyző 

1. melléklet __/2011. (__.) önkormányzati rendelethez

1. Az anyakönyvi események alapdíj feletti szolgáltatás bruttó díjai
1.1. szavalat 3.000.- Ft/vers
1.2. orgonazene 3.000.- Ft

2. A szertartások lebonyolításában közreműködők bruttó díjai 

2.1. orgonista eseti díja rendezvényenként 3.000.- Ft
2.2. versmondó tiszteletdíja rendezvényenként 3.000.- Ft
2.3. rendezvényszervező tiszteletdíja rendezvényenként   3.000.- Ft 



2. melléklet a __/2011. (__) önkormányzati rendelethez

Kérelem

Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli /
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.* 
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:

A hivatali helyiségen kívüli cím:
Tapolca___________________________________________________________________

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvi esemény díját legkésőbb a szertartást megelőző 10. napig 
meg kell fizetnünk.

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre az 
anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha

a. a tanúk – szükség esetén - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét
biztosítjuk

b. gondoskodunk az anyakönyvi esemény megünneplésének méltó keretéről 
c. gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról 
d. gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyv helyszínre 

szállításáról, biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való
biztonságos kezelése feltételeinek megteremtéséről 

Engedélyezni kért időpont: __________év__________hónap______nap___________óra 

Tapolca, _______év__________hó_________nap

________________________________ __________________________________
aláírás aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.* 



__________________________________
                közreműködő anyakönyvvezető 

*A megfelelő rész aláhúzandó!


