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Előterjesztés 
 

a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő családi esemény 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló  

19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Képviselő-testület legutóbb 2017. év őszén tekintette át és módosította a hivatali munkaidőn kívül 
és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. 
(II.25.) önkormányzati rendeletét és alkotta meg 19/2017. (IX.29.) Ör. sz. rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet). 
Mint ahogyan az a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről készült beszámolóból is kitűnik, 
az Igazgatási Osztályon működő anyakönyvvezető feladatai az elmúlt időszakban – részben a 
veszélyhelyzettel, illetve járványügyi készültséggel összefüggésben, részben jogszabályváltozások 
miatt – jelentősen megnövekedtek. Hivatali munkaidejében munkaköre kibővült a nem magyar 
állampolgárok anyakönyvi ügyeit illetően, a gyermek családi jogállásának rendezése és a teljes 
hatályú apai elismerő nyilatkozatok tekintetében, a halálesetek anyakönyvezését követő azonnali 
tájékoztatási kötelezettséget érintően, továbbá a házasságkötést követően kiállítandó 
személyazonosságot igazoló okmányokhoz szükséges adatok felvételezését (például arcképmás, 
aláírás, ujjnyomat felvétele) is végzi. A veszélyhelyzet(ek) időtartama alatt is, valamennyi 
munkanapon biztosítania kellett – megfelelő óvintézkedések mellett – a személyes jelenléttel járó 
anyakönyvi feladatok ellátását, például apai elismerő nyilatkozatról, házasságkötési szándékról 
jegyzőkönyvek felvétele, házasságkötési szertartás szűk körű megtartása.  
A veszélyhelyzet ideje alatt megnövekedett továbbá a Biatorbágyon sem állandó lakóhellyel, sem 
tartózkodási hellyel – sem egyéb, biatorbágyi kötődéssel – nem rendelkező házasulandók 
jelentkezése. Az indok többségében az volt, hogy a fővárosi kerületek többsége (ahol több fős 
anyakönyvi osztályok működnek), illetve Pest megyei település nem biztosította számukra a 
házasságkötési szándék bejelentését és továbbküldte őket, mert jogszabály nem ír elő lakcímhez 
kötött illetékességet, több anyakönyvvezető továbbá szabad időpont hiányára is hivatkozott.  
A Kormányhivatal több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy az államigazgatás, így az 
anyakönyvvezetői feladatok nem szünetelnek a veszélyhelyzet időtartama alatt sem, számos 
családjogi, vagyonjogi jogkövetkezmény fűződik a házasságkötéshez, a házasságot kötött 
személyek a Kormány családpolitikájának köszönhetően különböző támogatásokban, 
kedvezményekben is részesülhetnek. A házasságkötés lehetőségének kizárása korlátozza a 
házasulókat a szabad akarat elhatározásukban, továbbá ellentétes a Kormány általános 
családpolitikai törekvéseivel és intézkedéseivel is. 
Az alábbi táblázatban szerepelnek a Hivatalunkban megtartott házasságkötések, illetve a már 
házasságkötési szándékról felvett jegyzőkönyv alapján várható házasságkötések számadatai (db):  
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Időpont Hivatali 
munkaidőben 

Hivatali 
munkaidőn 

kívül 

Hivatali 
helyiségen 

kívül 
Összesen 

Helyi 
lakos1 
részvé-
telével 

Nem helyi 
lakos 

részvé-
telével 

2020. év 46 47 4 97 68 29 
2021. január-
március 

12 20 0 32 15 17 

2021. áprilistól 
felvett 

10 9 4 23 10 13 

A Biatorbágyon bejelentett állandó lakóhellyel nem rendelkező házasulandók részéről fizetendő 
díjak megemelését követően remélhetően csökkennek az anyakönyvvezetőnkre nehezedő terhek 
és megemelkedik a biatorbágyi ügyfelek házasságkötésének aránya. Az alábbi táblázat néhány 
település hivatalának házasságkötésre vonatkozó díjait tartalmazza, melyből valószínűsíthető, hogy 
a házasuló felek – közel azonos díjfizetési kötelezettség mellett – ahhoz az anyakönyvvezetőhöz 
fordulnak, ahol valamilyen indokkal nem küldik tovább őket: 
 

Település 

Állandó 
lakosság 
száma 
2020 
(fő) 

Hivatali munkaidőn kívül Hivatali munkaidőn és hivatali 
helyiségen kívül 

helyi lakos nem helyi lakos helyi lakos nem helyi lakos 

Etyek 4 ezer ingyenes 30.000,- ingyenes 60.000,- 

Páty 8 ezer 31.050,- 31.050,- 48.750,- 48.750,- 

Tárnok 10 ezer 20.000,- 20.000,- 60.000,- 50.000,- 

Diósd 10 ezer 20.000,- 20.000,- 40.000,- 40.000,- 

Gárdony 12 ezer 15.000,- 15.000,- 60.000,- 60.000,- 

Biatorbágy 14 ezer 5.000,- 25.000,- 70.000,- 85.000,- 

Törökbálint 14 ezer 10.000,- 20.000,- 25.000,- 50.000,- 

Budakeszi 15 ezer 25.000,- 25.000,- 60.000,- 60.000,- 

Százhalombatta 18 ezer 20.000,- 20.000,- 60.000,- 60.000,- 

Budapest XXII. 55 ezer 25.000,- 25.000,- 80.000,- 80.000,- 

Érd 69 ezer 7.000,-                
(30 fő alatt) 

20.000,-                    
(30 fő felett) 

60.000,- 60.000,- 

Budapest XI. 132 ezer 38.100,- 38.100,- 101.600,- 101.600,- 

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.  
 
 
Biatorbágy, 2021. április 12. 
  

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 

 
 

Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető 
Az adatokat szolgáltatta: Holczerné Takács Ágnes anyakönyvvezető 

                                                 
1 A házasulandó felek legalább egyike rendelkezik Biatorbágyon állandó lakóhellyel 
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Biatorbágy Város Polgármesterének  
.../2021. ( … )  önkormányzati rendelete 

a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő családi esemény 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló  

19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 19/2017. (IX.29.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 
(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) A családi esemény hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő lebonyolításáért 
fizetendő díj: 

a) amennyiben legalább az egyik házasuló fél az anyakönyvi eseményre történő 
bejelentkezést megelőző 6 hónapban biatorbágyi állandó lakóhellyel rendelkezik: bruttó 5.000,- Ft 

b) nem helyi lakos esetén: bruttó 25.000,- Ft 50.000,- Ft. 
 
2. § A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

A családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt családi eseményenként 
a) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben bruttó 18.360,- Ft 30.000,- Ft,  
b) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül bruttó 30.500,- Ft 50.000,- Ft 

díjazás illeti meg. 
 
3. § E rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A hatályba 
lépő rendelkezéseket a hatálybalépés napját követően indult ügyek esetén kell alkalmazni. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                   jegyző 
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