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Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

25/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-
ában kapott felhatalmazás alapján – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában biztosított 
feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya a Tamási város közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése, társadalmi megünneplése kapcsán e rendeletben megjelölt 
szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

2. § 

(1) A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történhet az anyakönyvvezető hivatalos 
helyiségében, a polgármesteri hivatal erre kijelölt dísztermében, valamint a hivatali helyiségen kívül, 
külső helyszínen. 

(2) A külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttével 
kapcsolatos szolgáltatásokért – kellékek biztosítása, ital felszolgálás - az e rendelet mellékletében 
meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.1 

(3) A rendkívüli körülmény – közeli halállal fenyegető állapot – esetén a külső helyszínen történő 
házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért nem kell szolgáltatási díjat fizetni. 

(4) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségégben megtartásra kerülő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létrejötte esetén szolgáltatási díjat nem kell fizetni.2 

(5) A polgármesteri hivatal erre kijelölt dísztermében nyújtott szolgáltatásért – kellékek biztosítása, 
zeneszolgáltatás, ital felszolgálás – az e rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat kell 
fizetni.3 

3. § 

(1) A hivatali helyiségen, illetve a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
engedélyezésére irányuló kérelmet írásban kell benyújtani, a hivatali helyiségen kívüli hely pontos 
megjelölésével az anyakönyvvezetőnél. 

(2) Külső helyszínként Tamási város közigazgatási területén belül kizárólag olyan hely jelölhető meg, 
ahol a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az 
adatok védelme biztosított. Az anyakönyvvezetőnek meg kell győződni a külső helyszín 

                                                 

1 Módosította: 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. 06.26. napjától.  
2 Módosította: 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. 06.26. napjától.  
3 Beiktatta: 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. 06.26. napjától.  
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házasságkötésre való alkalmasságáról. Az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáért és kezeléséért 
az anyakönyvvezető felel. 

(3) Az anyakönyvvezető külső helyszínre történő eljutása hivatali munkaidőn belül hivatali gépjármű 
igénybevételével történik, hivatali munkaidőn kívül pedig azt a szolgáltatást igénybe vevők 
biztosítják. 

4. §4 

A szolgáltatási díjat a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15. 
napig kell befizetni. A befizetés történhet pénztári befizetéssel, készpénzátutalási megbízással történő 
fizetéssel, átutalással a hivatal mindenkori bankszámlájára. A befizetés tényét az anyakönyvvezető 
felé igazolni kell. 

5. § 

(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése során történő munkavégzésért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy az e rendelet mellékletben szereplő díjazás illeti 
meg. 

(2) A szolgáltatási díjakból megmaradó bevételt elsősorban a házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat ünnepélyesebbé tételét biztosító berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére kell 
fordítani. 

6. § 

Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. Ezzel egy időben hatályát veszti a házasságkötés 
és egyéb családi események megrendezéséről és díjáról szóló 19/2017. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet. 
 

 Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester jegyző 
  

                                                 

4 A 4. § a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-
ával megállapított szöveg. 



Melléklet a 25/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez1 
 

A polgármesteri hivatal dísztermében és a külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötési eljárás 
és bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos szolgáltatások díjtételei: 

 

  
Hivatal dísztermében 
nyújtott kapcsolódó 

szolgáltatás  

 
Hivatali helyiségen kívül 

nyújtott szolgáltatás 

 
 
 
 

Hivatali munkaidőn belül 
 

a felek legalább egyike Tamási 
közigazgatási területén 
rendelkezik bejelentett 
lakóhellyel 
                 5.000 Ft 

 
 
 

                    35.000 Ft 
 

a felek egyike sem rendelkezik 
Tamási közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel 
               10.000 Ft 

 
 
 

Hivatali munkaidőn kívül 

a felek legalább egyike Tamási 
közigazgatási területén 
rendelkezik bejelentett 
lakóhellyel 
                15.000 Ft 

a felek legalább egyike Tamási 
közigazgatási területén 
rendelkezik bejelentett 
lakóhellyel 
                35.000 Ft 

a felek egyike sem rendelkezik 
Tamási közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel 
               20.000 Ft 

a felek egyike sem rendelkezik 
Tamási közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel 

50.000 Ft 
 

Az anyakönyvvezetőt megillető hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési eljárás és bejegyzett 
élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos munkavégzésért megillető díj: 

 
Hivatal dísztermében 

 
Hivatali helyiségen kívül 

 
10.000 Ft 

 
14.000 Ft 

 

 

 

                                                           
1Módosította: 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. 06.26. napjától. 


