
Haláleset anyakönyvezése 
 

Ügyindítás és jogosultsági feltételek 
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban At.) 61.§-a szerint 
a halálesetet anyakönyvezés céljából a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos 
eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján - az eljárás megindításához szükséges, 
kormányrendeletben meghatározott adatok megküldésével - haladéktalanul bejelenti 
a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. 
 
A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a 
halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az 
eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az 
anyakönyvvezető részére átadja anyakönyvezés céljából. 
 
Benyújtandó okiratok 

• papíralapon kiállított halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példányát; 

• az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; 

• az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot át 
kell adni. 

• Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok: 
o az elhalt házassági anyakönyvi kivonata, ha családi állapota házas; 
o az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata, ha a családi állapota 

özvegy; 
o a házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet vagy a házasság 

megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat, ha az 
elhalt családi állapota elvált; 

o a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata vagy a bejegyzett 
élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok anyakönyvéből kiállított okirat, ha a családi állapota elvált 
bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettárs; 

o a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését igazoló jogerős közjegyzői 
végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló 
jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy e tényt tartalmazó, a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi 
okirat, ha a családi állapota elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett 
élettársi kapcsolata megszűnt; 

• 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 hitelesített magyar fordításban az 
anyakönyvvezetőnek át kell adni. 

 
Egyéb információk 
A bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa szükséges. 
 



Az ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes.  
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