






2. melléklet a 37/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 
 

MEGÁLLAPODÁS 
/külső helyszínen történő házasságkötésnél / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő 

közreműködés biztosítására/ 
 
amely létrejött: 
Név: …………………………………………………………………………………………….. 
Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, idő: ……………………………………………...……………………………… 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………..…… 
Személyi igazolvány száma: …………………………… 
mint házasuló / bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél, valamint 
 
a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal (székhelye: 
1184 Budapest, Üllői út 400., adószám: 15518008-2-43, számlaszám: 10401024-00031222-00000006) 
mint szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és időpontban a következő 
feltételek mellett. 
 
1.) Megállapodás tárgya: 
A Budapest XVIII. kerületben található, hivatali helyiségen kívüli külső helyszínen történő 
házasságkötésnél / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő közreműködés biztosítása. 
 
2.) A megállapodás tartalma: 
A házasuló / bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél bejelenti, hogy a 20…. év ……………….. hó 
…… napján ….. óra ……perckor kötendő házasságkötés / bejegyzett élettársi kapcsolat ünnepélyes 
lebonyolításához az általuk választott külső helyszínt kívánja igénybe venni. Ehhez kérik az 
anyakönyvvezető közreműködését. 
A külső helyszín megnevezése: ………………………………………………………………… 
Tartalék helyszín a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő 
körülmények bekövetkezte esetére: 
…………………………………………………………………………………………………... 
A házasuló / bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél nyilatkozik továbbá arról, hogy 

1. a tanúk és – ha szükséges – tolmács jelenlétét biztosítja; 
2. gondoskodik az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról. 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Anyakönyvi törvény) 18. § (2) 
bekezdése és 32. § (2) bekezdése értelmében: 
„18. § (2) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének 
engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától 
számított öt napon belül dönt.  
32. § (2) A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének 
helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt.” 
 
3.) A megállapodás teljesítése: 
A megállapodás aláírásával a házasuló / bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél jogot szerez arra, 
hogy a 2.) pontban meghatározott időpontban az anyakönyvvezető közreműködését igénybe vegye a 
házasság megkötésében / a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében. Teljesítettnek kell tekinteni a 
megállapodást, amennyiben nem a Polgármesteri Hivatalnak felróható okból hiúsul meg az anyakönyvi 
esemény. 



 
Az Anyakönyvi törvény 18. § (4) bekezdése és 32. § (4) bekezdése értelmében: 
„18. § (4) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli 
megkötésénél, ha a jegyző a (2) bekezdésben foglalt engedélyt megadta, és a felek a (3) bekezdésben 
foglalt feltételeket teljesítik.  
32. § (4) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali 
helyiségen kívüli létesítésénél, ha a jegyző a (2) bekezdésben foglalt engedélyt megadta, és a felek a (3) 
bekezdésben foglalt feltételeket teljesítik.” 

 
4.) A szolgáltatás ellenértéke: 
A házasuló / bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél által a többletszolgáltatásért fizetendő díj 
összege: bruttó 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint. 
 
Az Anyakönyvi törvény 19. § (1) és (1a) bekezdése, valamint 33. § (1) és (1a) bekezdése értelmében: 
„19. § (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. 
( la)  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.  
33. § (1) Ha a települési önkormányzat a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, 
továbbá a munkaidőn kívül történő létesítése 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 az (1) bekezdés szerinti eljárásban, ha a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.” 
 
A fizetendő díj mértékéről Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 
 
5.) Fizetési feltételek: 
A házasuló / bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél kötelezettséget vállal, hogy a 4.) pontban 
meghatározott díjat jelen megállapodás megkötését követő 8 napon belül a Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 10401024-00031222-00000006 számú 
költségvetési elszámolási számlájára átutalással, vagy postai feladóvevényen történő kiegyenlítéssel 
vagy házipénztárban történő befizetéssel megfizeti. 
 
A Felek jelen megállapodást két eredeti példányban, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Budapest, 20….. év ……………… hó ………….. nap 
 

……………………………………
………… 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 

Polgármesteri Hivatal 

…………………………………
………… 

házasuló / bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítő fél” 

 




