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 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.  

 

 
 

 
 

 A haláleset helye szerinti anyakönyvvezető 
 
 

 
 

 o Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézetben történt halálesetnél: egészségügyi / 
szociális intézmény) 

o Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya  
o Az elhunyt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának 

igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

o az  elhunyt személy születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll) 
 

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:  
o 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) 
 

o 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) 
 

o 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) 
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Külföldi állampolgár halálesete:  
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. 
 

A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 52. § szabályai szerint, ezért 
további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség. 
  
Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az alábbi 
kivételekkel - a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye 
szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 
 
Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól: 
o Apostille: azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely 

részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt hágai 
egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra 
illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni. 

o Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, 
vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat 
diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító 
állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni. 

o A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi 
kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható. 

 

Fontos!! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, 
vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el. 

 
 

 
 

 Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 

Ügyfélfogadási idő:            hétfő    8.00-12.00, 12.30-16.00, 

                                               szerda  8.00-12.00, 12.30-16.00, 

                                               péntek 8.00-12.00 

Elérhetőség: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 

Tel.: (94) 510-225   

E-mail: kissne@gencsapati.hu 

 
 

 
 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 5.a) 
pontja alapján az első ízben kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat 
kiállítása illetékmentes. 
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 A halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi az anyakönyvvezető. 
 
 

 
 

 o Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
o Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) 

KIM rendelet 
o Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény  
o A nemzetközi magánjogról 1979. évi 13. tvr. 
o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
o A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm. 

rendelet 
o A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény  
 
 

 
 

 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. 

 
 
 
 
 


