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PROCEDURE TO REGISTER A DEATH IN HUNGARY 

 
 

REQUIREMENTS: 
 

• Original or certified copy of the death certificate (long form);  

• Proof of Hungarian citizenship of the deceased; 

• Death registration application form (Haláleset Hazai Anyakönyvezése) 

 

GENERAL INFORMATION 
 
Please fill in the application form according to Hungarian usage (name order: family name, first 
name; date order: year/month/day; use accents). 
 
Documents issued in English or French language do not need to be translated. 
 
The death registration and the postage fees must be paid by money order only the Hungarian 
Embassy.  
 
The signature legalization and copy certification fee is payable separately by money order to the 
Honorary Consulate. 
 
Once the requirements are completed, the applicant must make an appointment by calling 403- 
229.4800 to have the signature legalized by the Honorary Consul.	  
 
 
 
(Consular fees cannot be reimbursed under any circumstances, even if the issuance of the 
requested document is declined) 

	  



  Haláleset hazai anyakönyvezési kérelméhez  1. 

 

ADATLAP  
külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

1
  

 

Kérelmező (neve): _______________________________________  

(a hozzátartozói minőségének feltüntetése, pl. házastárs, gyermek) 

…………………………………………………………………. 

kéri _______________________________________  külföldön történt halálesetének hazai 

anyakönyvezését. 

 

A haláleset helye:  

 

település neve  magyarul:                                                 ___________________________  

település külföldi neve :                         ___________________________  

megye, szövetségi tartomány, kanton stb. neve:              ___________________________  

ország neve:                                                                      ___________________________  

 

A haláleset ideje: _____________  év ______________________ hó _____________  nap 

 

Az elhalt személyi adatai:  

 
születési családi neve:                _____________________________________________  

utóneve(i):    _____________________________________________  

házassági neve:                 _____________________________________________  

neme:     férfi                nő 

családi állapota:                 nőtlen/hajadon           elvált       özvegy   nős  férjes 

                                        bejegyzett élettárs (röviden:bét.) elvált  bét.    özvegy bét. 

 

születési helye:                                

 

település neve magyarul:                                      _______________________________  

település külföldi neve :                 _______________________________  

megye, szövetségi tartomány, kanton stb. neve:    _______________________________  

ország neve:                                                           _______________________________  

                  

születési ideje:                  _____________________________________________  

magyar személyi azonosítója:  ___ - __________  -______________  

lakóhelye  külföldön:  _____________________________________________  

  Magyarországon:    _____________________________________________  

 

apjának születési családi neve:                ___________________________________________  

utóneve(i):    ___________________________________________  

anyjának születési családi neve:                ___________________________________________  

utóneve(i):                                                      ___________________________________________  

 

Az elhalt házastársának/ bejegyzett élettársának személyi adatai: 

 
házassági neve:                _____________________________________________  

születési családi neve:                _____________________________________________  

utóneve(i):    _____________________________________________  

születési helye:                                

település neve magyarul:                                      _______________________________  

település külföldi neve :                 _______________________________  

                                                           
1
 Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni! 



                                                                                                              Haláleset hazai anyakönyvi kérelméhez  2. 

megye, szövetségi tartomány, kanton stb. neve:    _______________________________  

ország neve:                                                           _______________________________  

magyar személyi 

azonosítója, ennek 

hiányában születési ideje: 

 

___ - __________  -__________ / ____év _________hó ____nap 

           

 

 

 

a házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat helye: 

település neve magyarul:                                                ______________________  

település külföldi neve :                ______________________  

megye, szövetségi tartomány, kanton stb. neve:            ______________________  

ország neve:                                                                    ______________________  

 

ideje:                                                                                ______________________  

 

 

Az elhalt magyar állampolgárságát a(z) ______________________ számú 

______________________ -ig érvényes útlevéllel személyazonosító igazolvánnyal,  

állampolgársági bizonyítvánnyal, vagy magyar honosítási okirattal  igazolta. 

 

Az elhalt az állampolgársági esküt/fogadalmat ____ év _______________ hó ___ napján  

_______________   ______________________ külképviseletnél, vagy  

______________________ polgármesteri hivatalban tette le. 

 

Okirat száma: 106- ______ / ______       

Okirat kelte: ____ év _______________ hó ___ nap. 

 
1. Anyakönyvi kivonatot     kérek    nem kérek kiállítani. 

 

2. Lakcím: _______________ irányítószám___________________________ .település, 

megye___________________________ ország ___________________________ utca házszám, 

emelet, ajtó 

 

3. Az anyakönyvi kivonatot 

 

 

a. ___________________________ külképviseletre kérem postázni.  

 

b. _____________________________________________________________ névre 

címezve    

            

        ___________________________ település, megye, ___________________________    

ország  

__________________________________ utca házszám, emelet, ajtó 

__________________irányítószám alá kérem postázni. 

 

4. Kérelmező nyilatkozata: a magyar nyelvet értem és beszélem:       igen          nem     

            tolmácsolás nyelve: ___________________________  

tolmács neve: ___________________________  

személyazonosításra szolgáló okmányának megnevezése: ___________________________  

aláírása……………………………… 

 

5. Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

   ………………………………………… 

   kérelmező  aláírása 

 



                                                                                                              Haláleset hazai anyakönyvi kérelméhez  3. 

 

egyéb, mégpedig: _____________________________ száma:_______________  érvényessége: 

_______________  

 

 

Elérhetősége:_______________ @_______________ e-mail cím vagy _______________ telefonszám 

 

 

 

AZ ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI! 

 

Hivatal neve 

  

 ______________________ külképviselet, 

 ______________________ polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal  

 

Ügyiratszám: ______________________ / ______  

 

Javítások (szignóval kell ellátni a javított adatot) 

Az átvevő az Adatlapon javítást végzett   

Az Adatlapon a kérelmező javítást végzett.  

 

Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___  nap 

 

P.H. 

 

___________________________  

átvevő aláírása 
Mellékletek: 

 

 halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel 

vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva 

 születési anyakönyvi kivonat (fénymásolatban) 

 

A magyar állampolgárság igazolására: 

 

 állampolgársági bizonyítvány (fénymásolatban) 

 útlevél (fénymásolatban) 

 személyazonosító igazolvány (fénymásolatban) 

 honosítási okirat (fénymásolatban) 

 ha a magyar állampolgárság nem igazolt, az állampolgárság igazolásához a 125/1993. (IX. 22.) Korm. 

rendelet 5. számú mellékletében meghatározott kérelem-nyomtatvány (azzal, hogy állampolgársági 

bizonyítvány kiállítását nem kéri) és az 1993. évi LV. törvény 14. §-ban megjelölt adatok igazolására 

szolgáló okiratok 

 

Családi állapot igazolására: 

 

 a házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős külföldi bírósági/közjegyzői/közigazgatási 

döntés (amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) 

 a házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős magyar bírósági/közjegyzői döntés 

(fénymásolatban) 

 külföldi házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat (amennyiben szükséges diplomáciai 

felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) 

 magyar házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat (fénymásolatban) 

 volt házastárs, bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata 

 

 egyéb:  ___________________________________________  
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