
 

 

 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE 

 

2014. július 1-jét követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az országos rendszerű 
elektronikus anyakönyv (továbbiakban: EAK). 

Ebből kifolyólag anyakönyvi kivonatot csak azokról az eseményekről tudunk kiállítani, melyek az 
EAK-ban már szerepelnek. A rendszer folyamatos feltöltés alatt van.  

Az országos rendszernek és elérhetőségnek köszönhetően anyakönyvi kivonatot az országban bárhol 
lehet igényelni, attól függetlenül, hogy az esemény hol történt. Amennyiben az adott esemény még 
nem került rögzítésre az EAK rendszerben, úgy az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt 
megkérjük, hogy rögzítse azt. Ezt követően pedig, ha a feltöltés teljesült, az országban bárhol kérhető 
az anyakönyvi kivonat kiállítása. 
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HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE 

Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy SZEMÉLYESEN, vagy temetkezési szolgáltató 
közbenjárásával (meghatalmazás útján) kezdeményezheti. 2021. február 1-től Elektronikus 
halottvizsgálati bizonyítvány (EHVB) keretein belül is bejelentésre kerülnek a halálesetek, melyeket 
a vizsgálatot végző orvos rögzít az erre a célra létrehozott felületen. A haláleset bejelentésekor 
közölni és igazolni kell azokat az adatokat, melyek az anyakönyvezéshez szükségesek. FONTOS 
kiemelni, hogy az EHVB bevezetését követően is szükség van az alább felsorolt iratok bemutatására 
az elhalálozás anyakönyvezéséhez. 

Bejelentéshez szükséges iratok: 

 halottvizsgálati bizonyítvány, 

 az elhunyt személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 az elhunyt személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, 

 az elhunyt házas családi állapota esetén, házassági kivonata, 



 

 

 az elhunyt elvált családi állapota esetén, záradékolt házassági anyakönyvi kivonata vagy az 
erről szóló jogerős bírói ítélet, 

 az elhunyt özvegy családi állapota esetén, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, 

 a bejelentő személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 amennyiben temetkezési szolgálat meg van bízva, úgy az ezt igazoló meghatalmazás 
csatolása is szükséges. 

Amennyiben a csatolandó szükséges iratok köre nem teljes vagy az adatokban az anyakönyvvezető 
eltérést tapasztal, úgy a haláleset anyakönyvezését 30 napra elhalaszthatja. (32/2014. (V. 19.) KIM 
rendelet 29. §) 

A bevont személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető 
érvénytelenítés után a haláleset bejelentőjének. 

 

  


