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Ügytípus Haláleset anyakönyvezése 

  

Ügyintéző neve:  Beke Zsuzsanna 

Ügyintéző 
elérhetősége: 

tel.: 29/540-968 

e-mail: beke.zsuzsanna@gyal.hu 

Nyomtatvány Ezen ügytípushoz formanyomtatvány nem szükséges. 

Ügymenet leírása: A halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A 
bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek 
az anyakönyvezéshez szükségesek. 

Eljárás kezdeményezésére jogosult: 

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az 
illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.  

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. 
Az intézeten kívüli halálesetet az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt 
hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. 

Ha a haláleset mozgó járművön történt, annak anyakönyvezésére az az 
anyakönyvvezető illetékes, akinek működési területén a holttestet a járműről leemelték. 
Talált holttest esetében az anyakönyvi bejegyzésre az az anyakönyvvezető illetékes, 
akinek működési területén a holttestet megtalálták. 
Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét az anyakönyvi ügyekért felelős 
miniszter által rendeletben kijelölt szerv anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés: Budapest 
Főváros Kormányhivatala). 

Szükséges iratok: 
A haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt magyar 
állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányát, személyi azonosítóját és lakcímét 
igazoló hatósági igazolványát, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, 
továbbá – ha a bejelentő rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és 
a családi állapotát igazoló okiratot: 
- elvált, özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet, illetve halotti anyakönyvi 
kivonat eredeti példánya. 

A haláleset bejelentésekor a Magyarországon bevándoroltként, letelepedettként vagy 
menekültként élt személy személyazonosító okmányait, személyi azonosítóját és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát, a családi állapotát tanúsító okiratát, továbbá az 
orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezetőnek át kell adni. 
Az anyakönyvvezető az okmányokat bevonja. 

Bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállásstátussal nem rendelkező 
nem magyar állampolgár halálesetének bejelentésekor az elhalt személyazonosításra 
alkalmas okmányait, továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt az 
anyakönyvvezetőnek át kell adni. 

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a 
személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – a 
könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett 
érvénytelen bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Hamis vagy meghamisított okmányt 
visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre 
irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Az 
anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok okmányazonosítóját, a vissza 
nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság 
igazolására alkalmas okmányokat soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a 
haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak. 

Az eljárás illetékmentes 

Vonatkozó 
jogszabályok: 

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 
szabályairól 
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről 

 


