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Tájékoztatás haláleset bejelentéséről és elhalálozás anyakönyvezéséről
A halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.
halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni.
Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi.

A

A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek közigazgatási területén az történt.
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.
A halál tényének bírósági megállapítása esetén az anyakönyvi bejegyzésre az az anyakönyvvezető
illetékes, akinek a működési területén a bíróság döntése szerint a haláleset bekövetkezett, kivéve,
ha hazai anyakönyvezésnek van helye.
Ha a bíróság holttá nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését
nyilvántartó anyakönyvvezető anyakönyvezi, kivéve, ha hazai anyakönyvezésnek van helye.
Szükséges dokumentumok:
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az
anyakönyvezéshez szükségesek.
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 (házassági
anyakönyvi kivonatot vagy a házasság felbontását igazoló jogerős bírósági határozatot)
igazoló okiratot.
A haláleset bejelentésekor a Magyarországon bevándorlóként, 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 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
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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 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.
A magyar állampolgárság
érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
érvényes magyar útlevéllel,
érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
– ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal igazolható.
Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben meghatározott módon nem
tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát
követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel
igazolható.
Az előzőek hiányában a személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar
állampolgárok magyar állampolgárságát.
A külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított
állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható.
Annak a személynek a halotti anyakönyvi bejegyzésében, akinek magyar, illetve külföldi
állampolgársága vagy hontalansága nem igazolt, az anyakönyvben - az ellenkező bizonyításáig az „állampolgársága ismeretlen” bejegyzést kell szerepeltetni.
A hontalanság tényét okirattal kell igazolni.
Amennyiben valakinek több állampolgársága van és ezek közül az egyik állampolgársága
magyar, a külföldi állampolgársága nem anyakönyvezhető.
Amennyiben valakinek több külföldi állampolgársága van és egyik sem magyar, ezek közül csak
az az állampolgársága anyakönyvezhető, amely állam területén a lakóhelye van, ha több állam
területén van lakóhelye, az az állampolgárság, amely állammal a kapcsolata a legszorosabb.
Vál. 2021.01.04.
Tisztelettel:
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anyakönyvvezető
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