
 
 

 

 

 

 

 

 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak 

mértékéről 

 

(egységes szerkezetben a 23/2018. (X.02.) önkormányzati rendelettel) 

 



 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak 

mértékéről 

 

(egységes szerkezetben a 23/2018. (X.02.) önkormányzati rendelettel) 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet alkalmazásában:  

a)1  

b) anyakönyvi esemény: házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése 

c)2 Budapest XXI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező pár: ha 

a pár bármely tagja Budapest XXI. kerület közigazgatási területén belül 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 

d)3 hivatali helyiség: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata székhelyén 

biztosított anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség 

e) hivatali munkaidő: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend 

f)4 többletszolgáltatás: hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül 

bonyolított anyakönyvi esemény, valamint a hivatali helyiségen kívüli 

helyszínen bonyolított anyakönyvi esemény, ünnepi beszéd, irodalmi műsor 

hanghordozóról, szülők köszöntése, pezsgő szervírozás legfeljebb 8 személy 

részére, zeneszolgáltatás hanghordozóról, gyertyagyújtás 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 23/2018.(X.02.) rendelet 5.§ (1). Hatálytalan 2018. október 15. napjától. 
2 Módosította: 23/2018. (X.02.) rendelet 1.§ (1). Hatályos 2018. október 15. napjától. 
3 Módosította: 23/2018. (X.02.) rendelet 1.§ (2). Hatályos 2018. október 15. napjától. 
4 Módosította: 23/2018. (X.02.) rendelet 1.§ (3). Hatályos 2018. október 15. napjától. 



 

 

 

2. § Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül pénteki napokon 14-18 

óráig, szombati napokon 11-19 óráig terjedő időszakban tartható, az 

anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott munkaszüneti napok 

kivételével. 

 

3. § (1) Az anyakönyvi eseménynek, az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben 

előírt módját, feltételeit és az eseményhez méltó körülményeket akkor is 

biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül helyszínen történik. 

(2) Hivatali helyiségen kívül egyes anyakönyvi eseményeken való 

közreműködés akkor engedélyezhető, ha  

a)5 a személyes adatok, anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított 

és a szertartás méltósága, tekintélye nem csorbul, 

b) az anyakönyvvezető meggyőződött a helyiség, helyszín anyakönyvi 

esemény lebonyolításara való alkalmasságáról és 

c) az időben nem ütközik hivatalos helyiségben lebonyolítandó, előjegyzett 

szertartással. 

 

4. § (1)6 Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos többletszolgáltatások az 

alábbi nettó szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehetők igénybe: 

a)  Polgármesteri Hivatal épületén belül, hivatali munkaidőn kívül 

bonyolított anyakönyvi esemény és az ünnepi beszéd Budapest XXI. kerület 

közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező pár részére díjmentes, Budapest 

XXI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel nem rendelkező pár részére 

12.000,- Ft. 

b) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen bonyolított anyakönyvi esemény és 

az ünnepi beszéd Budapest XXI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező pár részére 10.000,- Ft., Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 

lakóhellyel nem rendelkező pár részére 22.000,- Ft. 

                                                 
5 Módosította:23/2018. (X.02.) rendelet 2.§. Hatályos 2018. október 15. napjától. 
6 Módosította: 23/2018. (X.02.) rendelet 3.§. Hatályos 2018. október 15. napjától. 

 



 

 

c) zeneszolgáltatás hanghordozóról 5.000,-Ft 

d) irodalmi műsor hanghordozóról 2.000,- Ft 

e) szülőköszöntés1.000,-Ft 

f) pezsgő szervírozás (legfeljebb 8 személy részére)1.000,-Ft 

g) gyertyagyújtás 1.000.- Ft. 

(2) A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén 

az egészségügyi, a szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított 

anyakönyvi esemény térítésmentes. 

(3)7 A 4.§ (1) a-g) pontokban meghatározott többletszolgáltatásokért fizetendő 

díjak nem tartalmazzák: 

a) a szülők köszöntéséhez szükséges virágcsokrot, 

b) a terem díszítéséhez szükséges virág- vagy egyéb díszt, valamint 

c) a pezsgő szervírozásához szükséges pezsgőt,  

melyek biztosításáról a szolgáltatást igénybe vevők kötelesek gondoskodni. 

(4) A díjfizetés teljesítését legkésőbb a kitűzött anyakönyvi esemény napja előtt 

5 munkanappal igazolni kell az anyakönyvvezető részére.  

 

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületében történő anyakönyvi 

esemény lebonyolításban közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi 

eseményenként bruttó 6.000 Ft díjazás illeti meg. 

(2) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívüli helyszínen bonyolított 

anyakönyvi esemény esetén az anyakönyvvezetőt bruttó 15.000 Ft összegű 

díjazás illeti meg.  

 

6. § (1) Ez a rendelet 2018. június 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatályba lépést követően bejelentett anyakönyvi események során kell 

alkalmazni. 

                                                 
7 Módosította: 23/2018. (X.02.) rendelet 4.§. Hatályos 2018. október 15. napjától. 

 



 

 

(2) Hatályát veszti Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő -

testülete az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelete.  

 

 

Borbély Lénárd sk.     dr. Szeles Gábor sk. 

 polgármester jegyző 

  



 

 

 

1. számú melléklet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 

17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelethez.8 

 

                                                 
8 Hatályon kívül helyezte:23/2018. (X.02.) rendelet 5.§ (2). Hatálytalan 2018. október 15. napjától. 

 


