
1.oldal, összesen: 3 

1. melléklet a 7/2017.( VII.3.) önkormányzati rendelethez  

 

KÉRELEM  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséhez  

 

I.5 Alulírottak kérjük a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül történő 

engedélyezését a következő helyszínen:  

………………………………………………………………………………………………  

Név: …………………………………………………………………  

Lakcím: ……………………………………………………………..  

Személyazonosító igazolvány száma: ………………………………..  

Név: …………………………………………………………………  

Lakcím: ……………………………………………………………..  

Személyazonosító igazolvány száma: ………………………………..  

Nyilatkozunk arról, hogy  

- a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítjuk,  

- gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és  

- a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk meg.  

Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali helyiségen kívül való megtartásának 

engedélyezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése 

mellett, a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések 

engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017.(VII.01.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott bruttó 30.000.-Ft díj befizetését az engedély jogerőre 

emelkedését követő 8 napon belül, a befizetési bizonylat bemutatásával az anyakönyvvezetőnél 

igazoljuk.  

A kérelemhez csatoljuk a megjelölt helyszín tulajdonosának, vagy az azzal rendelkezni 

jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, továbbá az esőhelyszín igazolását.  
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2.oldal, összesen: 3 

II. 6Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését 

 

…………év……………………….hónap……………nap…………óra időpontra.  

Név: …………………………………………………………………  

Lakcím: ……………………………………………………………..  

Személyazonosító igazolvány száma: ………………………………..  

Név: …………………………………………………………………  

Lakcím: ……………………………………………………………..  

Személyazonosító igazolvány száma: ………………………………..  

Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megtartásának 

engedélyezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése 

mellett, a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések 

engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 7//2017.(VIII.01.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott bruttó 20.000.-Ft díj (kedvezményre való jogosultság 

esetén: bruttó 10.000 Ft) befizetését az engedély jogerőre emelkedését követő 8 napon belül, a 

befizetési bizonylat bemutatásával az anyakönyvvezetőnél igazoljuk.  

Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető közreműködésének feltételeként gondoskodunk 

a házasságkötés méltó keretéről.  

 

Harc, ……………………………………….  

 

 

  

Kérelmező Kérelmező 
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3.oldal, összesen: 3 

2. melléklet a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szóló 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 

További szolgáltatások: 

− szerzői jogdíjfizetés 400.- Ft 

− gyertya 500.- Ft 

− pezsgő 1100.- Ft 

− virág 2000.- Ft 

− vers (közreműködő díja) 2000.- Ft 

− hangosítás (közreműködő díja) 3000.- Ft. 
 

 

Az árak bruttó árak. 
 


