
Közlemény 

a házasságkötési szertartás megtartásához kapcsolódó intézkedésekről 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a védelmi intézkedésekről szóló 

168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve  

Zalaegerszeg város közigazgatási területén polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint 

kerül meghatározására: 

 

Házasságkötési szertartásra kizárólag Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.; továbbiakban: házasságkötő terem) kerülhet sor. 

 

A házasságkötési szertartásra érkezők a házasságkötő termet az épület Széchenyi tér felőli (buszváró 

előtti) főbejáratán közelíthetik meg.  

 

A házasságkötési szertartást megelőző adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, tanúik és az 

anyakönyvvezető lehet jelen.  

 

A házasságkötő teremben a házasságkötési szertartáson az anyakönyvvezetőn, a házasulandókon és 

tanúikon, valamint az 1 fő fotós/videós személyén kívül jelen lévő személyek összlétszáma legfeljebb 

50 fő lehet. 

 

A házasságkötő terem a védőtávolság megtartására figyelemmel került berendezésre, azt átrendezni 

nem megengedett. 

 

A házasságkötő terem kizárólag a házasságkötés idejére vehető igénybe, azt a szertartást követően el 

kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követően fotók 

készítésére kizárólag az épület belső udvarán kerülhet sor. 

 

A szertartások között a házasságkötő terem és kapcsolódó helyiségeinek szellőztetése ideje alatt a 

teremben tartózkodni nem lehet. 

 

Kérjük, hogy a házasságkötő teremben szájat és orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, kendő 

sál) szíveskedjenek viselni. 

A házasságkötő terembe történő belépés előtt a kézfertőtlenítő használata kötelező, ezt a Polgármesteri 

Hivatal biztosítja. 

 

Jelen rendelkezés 2020. május 4-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

Tisztelt Házasulandók! 

 Kérjük, hogy a fenti előírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelőzően időben 

tájékoztatni szíveskedjenek. 

Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hivatal 

anyakönyvvezetőihez az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

telefon: 06 92/502-197; e-mail: anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu. 

 

A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttműködésüket kérjük. 

 

Zalaegerszeg, 2020. május 4. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk.      Balaicz Zoltán sk. 

   címzetes főjegyző         polgármester 
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