
Tennivalók halálozás esetén

Anyakönyvi ügyek

A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon be kell jelenteni anyakönyvezésre az illetékes anyakönyvve-
zetőnél. Intézetben történt halálesetet az intézet vezetője köteles bejelenteni, az intézeten kívüli halálesetet az elhunyttal  
egy lakásban élőnek vagy az elhunyt hozzátartozójának, illetve annak kell bejelentenie, aki a halálesetről tudomást szer-
zett.

Ha a bejelentő magánszemély, a bejelentéskor be kell mutatnia a személyi igazolványát. A haláleset bejelentésekor át  
kell adni az anyakönyvvezetőnek az elhunyt magyar állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányát, személyi 
azonosítóját és lakcímkártyáját, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, továbbá - ha a bejelentő rendelke-
zésére áll - az elhunyt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot.

A Magyarországon bevándoroltként,  letelepedettként  vagy menekültként élt  személy halálesetének bejelentésekor 
személyazonosító okmányait, személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, a családi állapotát tanú-
sító okiratát, továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt kell az anyakönyvvezetőnek átadni, aki be-
vonja azokat.

Ha a külföldi (hontalan) elhunyt sem letelepedett, sem menekült jogállással nem rendelkezett, a halál bejelentésekor  
az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt az  
anyakönyvvezetőnek át kell adni. Az anyakönyvvezető az elhalt úti okmányát érvényteleníti, és a külföldi hatóságok ál -
tal kiállított okmányokat a bejelentőnek visszaadja.

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal köteles anyakönyvezni.
A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a haláleset történt. Egyedi esetekben 

más körülmény határozza meg az illetékességet, például járművön történt haláleset esetében a holttest járműről történő  
leemelésének helye, talált holttest esetében a holttestet megtalálásának helye; a halál tényének bírósági megállapítása 
esetén a bíróság által a haláleset helyeként megjelölt hely; továbbá a bíróság holttá nyilvánító határozata esetében a 
meghalt, illetőleg az eltűnt személy születését nyilvántartó anyakönyvvezető jár el.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezi a magyar állampolgár külföldön történt halálesetét (hazai 
anyakönyvezés); a halálesetét annak a külföldön született nem magyar állampolgárnak, akit magyar bíróság nyilvánított 
holtnak; a bíróság holttá nyilvánító határozata, továbbá a halál tényének bírósági megállapítása esetében, ha a születési 
hely külföldön van vagy ismeretlen, illetve ha a bíróság külföldi helyben határozta meg a feltételezett halál helyszínét.

A halotti anyakönyvi kivonat tartalma

A halotti anyakönyv nyilvántartja: 
1. a haláleset helyét és idejét (év, hó, nap), 
2. a meghalt személy születési és házassági nevét, nemét, személyi azonosítóját, annak hiányában a születési 

idejét, családi állapotát, lakóhelyét, születési helyét, 
3. a meghalt személy szüleinek születési családi és utónevét, 
4. a meghalt személy házastársának születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában 

születési idejét, házasságkötés helyét, idejét, ha a haláleset idején a házasság fennállott, 
5. a meghalt személy külföldi állampolgárságát, hontalanságát, illetve ismeretlen állampolgárságát, 
6. a bejegyzés idejét (év, hó, nap). 

A halált követően kiadott halotti anyakönyvi kivonat illetékmentes, azonban ha később szükség lesz egy újabb pél -
dányra - meghatározott kivételektől eltekintve - 2000 forint illetéket kell érte fizetni (2008-as adat). Jó tudni, hogy szá-
mos későbbi, örökléssel, átírással kapcsolatos ügyben (nemcsak hagyatéki ügyintézésnél, segélykérelem esetén, hanem 
például telefon, árammérő óra, közműszámla átírásánál is), kell bemutatni a halotti anyakönyvi kivonatot, ezért érdemes 
több fénymásolatot készíteni róla.


