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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e lő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Ae.) 19.§-a előírja, hogy egyes 
házasságkötésekkel összefüggő díjazás körében önkormányzati rendelet alkotás szükséges. 
Az Ae. 19.§-a a következőket írja elő: 
 

(1) Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván 
megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat 
kell fizetni. 

(1a) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli 
megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az 
önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg A hivatkozott jogszabályi 
előírások értelmében tehát az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, tehát minden 
önkormányzatnak rendelkeznie kell a díjazásról. 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete a hivatali helyiségen, valamint hivatali 
munkaidőn kívüli házasságkötésről 9/2012. (V.29.) számon önkormányzati rendeletet alkotott, 
melyben meghatározásra került: 

- a munkaidőn kívül megkötött házasságért az önkormányzatnak fizetendő díj összege, 
- a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért az önkormányzatnak fizetendő díj összege, 
- a munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért az önkormányzatnak 

fizetendő díj összege, 
- a fenti díjakból az anyakönyvvezetőnek – választása szerint – járó díj összege, 
- a munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének 

szabályai. 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti osztálya törvényességi szempontból 
felülvizsgálta az e témájú önkormányzati rendeleteket, mely során az alábbi megállapítást tette: 

• A rendeletek 4.§-ai a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakhoz áfa fizetési 
kötelezettséget írnak elő.  Az anyakönyvvezető által nyújtott fenti többletszolgáltatás 
közhatalmi tevékenységnek minősül, ezért nem tartozik az áfa törvény 7.§ (1) bekezdése alá, 
ezért az nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot. Ebből következően a 
többletszolgáltatás díjához nem fűződhet áfa fizetési kötelezettség. 

 
A törvényességi észrevétel alapján a mellékelt rendelet tervezet elfogadását javaslom. 
 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a www.tolmacs.hu 
honlapon közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő 
rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. 
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A rendelet-tervezetre vonatkozóan esetlegesen beérkező észrevételek a képviselő-testület ülésén 
ismertetésre kerülnek. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A házasulandók a hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívüli 
házasságkötés esetén az önkormányzat részére a többletszolgáltatásért díjat fizetnek. 

- Gazdasági hatása: Az önkormányzat munkaidőn kívüli, illetve hivatali helyiség kívüli 
házasságkötéshez kapcsolódó többletköltségei a díjbevétellel megtérülnek. 

- Költségvetési hatása: A rendelet tervezet az eddig alkalmazott díjtételeket megtartja, így a 
költségvetésre nincs hatással. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása nincs. A hivatali 
helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés külön eljárás során kerül engedélyezésre. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényességi 
észrevételeknek való megfelelés miatt szükséges. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 
következménye, hogy a hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívüli házasságkötésről 
szóló önkormányzati rendelet törvényességi szempontból kifogásolható, ezért a 
Kormányhivatal részéről törvényességi intézkedés valószínűsíthető.  

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható.  

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 
 
 
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2017. június 22. 
 
. 
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 
 

…./2017. (…….)   
RENDELETE 

 
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
 

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított jogalkotói jogkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ 
felhatalmazása alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§-ában előírt 
feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
9/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 

 
1.§  A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 9/2012. (V.29.) 

önkormányzati rendelet 4.§ (2)-(3)-(4) bekezdésében hatályát veszti a „+ áfa” szövegrész. 
 
 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 
Tolmács, 2017. június ….. 
 
 
 
 Ivanics András  Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2017. június ….-án 

 
 

 Torma Andrea 
 jegyző 
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a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 

 …/2017. (……..) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 
 

Általános indokolás 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§-a és 96.§-a előírja, hogy egyes házasságkötésekkel 
összefüggő díjazás körében önkormányzati rendelet alkotás szükséges. 
Az anyakönyvvezető által nyújtott többletszolgáltatás (hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés) közhatalmi tevékenységnek minősül, ezért nem tartozik az áfa törvény 7.§ (1) bekezdése alá, így 
nem minősül gazdasági tevékenységnek és nem eredményez adóalanyiságot. Ebből következően a 
többletszolgáltatás díjához nem fűződhet áfa fizetési kötelezettség. 
 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A hivatali helyiséges, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj nem tartozik az 
áfa hatálya alá, így áfa mentes díj. 

 
2.§-hoz 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletben, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdés alapján - a törvény erejénél fogva – a 
hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 


