Ügyintéző: Vörösné Gaál Anikó anyakönyvvezető
Tel:
34/488-597

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, vezetői engedély, 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: a haláleset helye szerinti anyakönyvvezető
A bejelentéshez szükséges iratok:
-

-

Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézetben történt halálesetnél: egészségügyi /
szociális intézmény)
Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának
igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolványa, útlevéle, vezetői
engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
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 halála esetén:
- Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának
igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar
hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási
kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló
okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.
- Ha az elhalt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat.
- Ha az elhalt családi állapota özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata.
- Ha az elhalt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat.
- Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.
Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő
Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.
Ügyintézés határideje és díja:

azonnal, illetékmentes

