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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2022. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért 
fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékéről szóló 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
eseményen való közreműködéséért 40.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni. 

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen 
való közreműködéséért 25.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni. 

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen 
való közreműködéséért alapszolgáltatással 15.000.- Ft + ÁFA díjat, ünnepi szertartással 30.000.- Ft + 
ÁFA díjat kell fizetni.” 

2. § 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § 

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása 
szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy része 
helyett eseményenként: 
a) a hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén bruttó 12.000.- Ft díjazás, 
b) a hivatali helyiségben történő közreműködés esetén alapszolgáltatás esetén bruttó 4.000.- Ft, 

ünnepi szertartás esetén bruttó 7.000.- Ft díjazás illeti meg.” 

3. § 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékéről szóló 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki: 
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„(4) E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért 
fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 5. §-át és 2. §-ával módosított 8. §-át - az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről 
szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó anyakönyvi 
események tekintetében nem kell alkalmazni.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2022. december 15. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
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Végső előterjesztői indokolás 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletben szabályozta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként fizetendő díj mértékét. 

A rendeleti szabályozás felülvizsgálata, aktualizálása vált indokolttá, figyelemmel arra, hogy a 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke az elmúlt hét évben változatlan összegben került 
megállapításra a házasulandók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők számára. 

A házasulandók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók által fizetendő díjtételek 
módosítása mellett, a házassági eseményem közreműködő anyakönyvvezetők részére fizetendő díjak 
emelése is időszerűvé vált, figyelemmel arra, hogy az e jogcímen megállapított összegek ugyancsak 
változatlan mértékűek 2015 óta. 

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a 
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell 
tenni. 

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 
rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel 
harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja 
biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és 
tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az 
Önkormányzatot nem terheli. 


