
1. számú melléklet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló, /2017.(V….) önkormányzati rendelethez: 
Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és*/vagy* hivatali munkaidőn kívüli létesítése iránti 
kérelem  
 
Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és*/vagy* hivatali munkaidőn kívüli létesítése 

iránti kérelem 
 
 

Alulírottak ……………………………….. (menyasszony) és ………………………………. 
(vőlegény) kérjük Mátraszele Község Önkormányzat Jegyzőjét, hogy házasságunk alább említett 
helyszínen történő megkötését engedélyezni szíveskedjék. 
 
A menyasszony neve:  ............................................................................................................  
lakcíme:  ......................................................................................................................................  
elérhetősége  ...............................................................................................................................  
(telefon, e-mail)  .........................................................................................................................  
 
A vőlegény neve:  .....................................................................................................................  
lakcíme:  ......................................................................................................................................  
elérhetősége  ...............................................................................................................................  
(telefon, e-mail)  .........................................................................................................................  
 
A házasságkötés időpontja: 
……….év ………………….hó ……nap (…………….) …….óra 
helyszíne:  ....................................................................................................................................  
A várható vendégek száma: …………… fő 
 
* a megfelelő aláhúzandó 
 
Nyilatkozunk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat: 
Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen 
kívüli lebonyolításánál, ha a felek 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és 
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 

bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 
 
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények 
bekövetkezte esetére az alábbi házasságkötésre alkalmas helyiséget jelöljük meg: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
A helyi rendeletben előírt szolgáltatási díj befizetését vállaljuk. 
 
...................................................................  …………………………………… 
menyasszony aláírása  vőlegény aláírása 
 



Kérelmünknek teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogunkról 
lemondunk, tudomásul véve azt a tájékoztatást, hogy a fellebbezési jogról való lemondás 
utólagosan nem vonható vissza. 
...................................................................  …………………………………… 
menyasszony aláírása  vőlegény aláírása 
 
A helyszínnel rendelkezni jogosult – az esemény lebonyolításához való előzetes – hozzájáruló 
nyilatkozata: 
 
Alulírott …………………………………….. (a házasságkötés helyszínével rendelkezni jogosult 
neve) hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti időpontban a megjelölt helyszínen a házasságkötés 
lebonyolításra kerüljön. 
Nyilatkozom, hogy az eseményhez méltó keretek biztosítottak. 
A méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyiség, vagy szabadtéri 
helyszín előkészítése (különösen a díszítés, berendezés, megvilágítás, hangosítás, megfelelő számú 
férőhely, az esemény csapadéktól, széltől való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, 
szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsága) biztosítottak. 

…………………………………… 
a házasságkötés helyszínével rendelkezni 

jogosult aláírása 
 
 
 
Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! 
 
A kérelem beérkezésének módja: …………………………… 
Időpontja: ……….év …………….hó …….nap 
A díj befizetésének időpontja: ………………………………. 
A kérelmet átvevő ügyintéző aláírása: ……………………… 
 
 
 
 

  
 


