Haláleset anyakönyvezése
A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes
anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell
mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen, vagy megbízott útján – temetkezési vállalkozás
közbenjárásával (meghatalmazással) – kezdeményezi.
Az eljárás – beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” első ízben történő kiállítását is –
illetékmentes.
Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár, vagy a magyarországi tartózkodási
joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait bevonja,
(személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási
kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést
követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatal okmányirodájához. A bevont
személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés
után visszaadja a haláleset bejelentőjének.
Illetékesség: Haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető
Szükséges okiratok:

•
•
•

Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló
érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány.
Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi
kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (
amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs : házastársának halotti anyakönyvi
kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a
volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi
kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: Jogerős bírósági ítélet vagy a
házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi
kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy
érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt
tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben
a bejelentő rendelkezésére áll)
Külföldi állampolgár halálesete:
Megegyező a fentiekkel, kivéve amennyiben nem áll rendelkezésre a születést, illetve családi
állapotot igazoló okirat, a bejelentő- eltemettető legjobb tudása szerint tett nyilatkozata.
Ügyintézés határideje és díja: bejelentés napja, illetékmentes
Az alkalmazott jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

