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Hivatali Kisokos 

Haláleset bejelentése, halotti anyakönyvezés 
 

 

Hol tudom az eljárást megindítani? 

A haláleset helye szerinti település anyakönyvvezetőjénél, személyesen. 

 

Milyen határidőn belül szükséges a bejelentést megtenni? 

A halálesetet anyakönyvezés céljából legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. 

 

Kinek kell bejelentenie a halálesetet? 

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. A haláleset bejelentése tekintetében 

az egészségügyi intézményt és a szociális intézményt kell intézetnek tekinteni. 

Az intézeten kívüli halálesetet az elhalttal együtt élő vagy az elhalt hozzátartozója, vagy 

meghatalmazottja (temetkezési vállalkozó) illetve az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. 

 

Meghatalmazott (temetkezési vállalkozó) részére készített meghatalmazás mintákat keresse 

honlapunkon. 

 

Mit szükséges benyújtani a bejelentéssel egyidejűleg? 

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az 

anyakönyvezéshez szükségesek. A haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére az elhalt 

magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az a bejelentő rendelkezésére 

áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot át kell adni, 

valamint a halottvizsgálati bizonyítványt be kell mutatni. 

 

Az elvált vagy özvegy családi állapotot az anyakönyvvezető az elektronikus anyakönyvi bejegyzés, 

annak hiányában 

a) a volt házastárs vagy bejegyzett élettárs halála esetén 

aa) halotti vagy a házastárs vagy bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági 

vagy bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat, vagy 

ab) a volt házastársat vagy bejegyzett élettársat holtnak nyilvánító vagy halálának tényét megállapító 

jogerős bírósági határozat, 

b) a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot felbontó jogerős bírósági határozat, 

c) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése esetén jogerős közjegyzői végzés, 

d) a házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot felbontó vagy megszüntető jogerős külföldi 

bírósági vagy hatósági döntés, 

e) a b)-d) pontban foglaltakat megjegyzésként tartalmazó házassági vagy bejegyzett élettársi 

anyakönyvi kivonat alapján állapítja meg. 

 

A haláleset bejelentésekor a Magyarországon bevándoroltként, letelepedettként, menekültként vagy 

oltalmazottként lakóhellyel rendelkező személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az a 

bejelentő rendelkezésére áll - a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek át kell adni, 

valamint a halottvizsgálati bizonyítványt be kell mutatni. 

 

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját 

és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - könyv formátumú személyazonosító 

igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal - 

érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló 

kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Hamis vagy meghamisított 

okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, 

valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de 
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legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak. 

 

Bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállással nem rendelkező nem magyar 

állampolgár halálesetének bejelentésekor az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá a 

halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni. Az anyakönyvvezető az elhalt úti 

okmányában lévő érvényes magyar vízumon, illetve a tartózkodási jogosultságra vonatkozó bejegyzésen 

az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító feltüntetésével „érvénytelen” bejegyzést tesz, és a külföldi 

hatóságok által kiállított okmányokat a bejelentőnek visszaadja. 

 

Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak, az anyakönyvi 

esemény bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

A bejelentés során a KSH részére Halálozási lap kerül kitöltésre, amelyhez szükségesek az alábbi 

adatok az elhunyt tekintetében: született és életben lévő gyermekeinek száma, utolsó házasságából 

született gyermekeinek száma, elvégzett iskolái, utolsó munkaköre, foglalkozási viszonya.  

 

A bejelentéssel egyidőben közölni kell a temetés helyét, illetve amennyiben hamvasztás történik és 

az urnát nem temetőben helyezik el, az urna elhelyezésének pontos helyét is. 

 
Mikor történik meg a haláleset anyakönyvezése? 

Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges okiratok rendelkezésre állnak, a bejelentést 

követően azonnal.  Ha a bejelentés során nem igazolják a jogszabályban előírt adatokat, az 

anyakönyvvezető az anyakönyvezést a hiányzó adatok beszerzéséig, de legfeljebb a bejelentéstől 

számított 30 napra elhalasztja. 

 

Ki jogosult átvenni a halotti anyakönyvi kivonatot? 

Az anyakönyvi kivonatot haláleset esetén a temetésről gondoskodni köteles személynek vagy 

szervnek vagy meghatalmazottjának kell átadni. 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

 az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014 (V.19.) KIM 

rendelet, 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény. 

 

Az ügyben eljáró ügyintéző neve és elérhetőségei: 

Szücs Zsuzsanna anyakönyvvezető 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/15, Fax: 84/380-011, e-mail: szocial@sagvar.hu, honlap: www.sagvar.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő – szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30, 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 

Péntek: 8.00 – 12.00. 
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