
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Haláleset anyakönyvezése 

2.2.1 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása 
esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe 

Haláleset anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek a működési területén az 
esemény megtörtént. 

 

2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez 
szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása 

- Intézetben történt halálesetnél az intézmény által kiállított jegyzőkönyv a haláleset 
bejelentéséről. 

- Halottvizsgálati bizonyítvány. 
- Az elhalt magyar állampolgár érvényes személyazonosító igazolványa, útlevele, 

vezetői engedélye és lakcímigazolványa. 
- Az elhalt születési és házassági (amennyiben fennálló családi állapota házas) 

anyakönyvi kivonata, amennyiben az anyakönyvi kivonatok rendelkezésre állnak. 
- Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának 

igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél (amennyiben 
van: regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és 
lakcímigazolvány) 

- Amennyiben rendelkezésre áll, az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi 
állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítással együtt. (Csak 
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített 
fordítás fogadható el.) 

 
 

 

2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási 
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 

Illetékmentes eljárás 



 

2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető 
eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás 
Az intézetben történt halálesetet az intézmény vezetője jelenti be. Intézeten kívüli halálesetet 
az elhalt hozzátartozója jelenti be, vagy az a személy, aki a halálesetről tudomást szerzett, 
vagy az általuk meghatalmazott temetkezési szolgáltató. 
A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni az illetékes 
anyakönyvvezetőnél. Intézetben történt halálesetnél a bejelentésre szolgáló 
formanyomtatvány az intézetnél található, melyet az intézmény tölt ki. Nem intézetben 
történt halálesetnél a bejelentésre szolgáló formanyomtatvány az anyakönyvvezetőnél illetve 
a temetkezési szolgáltatónál található.  
A haláleset anyakönyvezése valamennyi szükséges irat  rendelkezésre állását követően 
történik. 

 

 

2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást 
megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), 
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Csoport  
Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
1.em. 144. iroda  
Tel: 77/523-132 

 
Hétfő: 8-12 óráig 
Szerda: 8-12 és 13-17 óráig 
Csütörtök: 13-17 óráig 
 

 

2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást 
megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő 

A haláleset anyakönyvezése valamennyi szükséges irat  rendelkezésre állását követően 
történik. 

 

2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt 
formanyomtatványok listája 



Nincs 

 

2.2.9 Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető 
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás 

Nincs 

 

2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az 
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető 
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
32/2014. KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint rendkívüli halál 
esetén követendő  
 

 


