
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Törvény 10. –a alapján kötelező! 
 
 

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

HALÁLOZÁSI LAP 

Anyakönyvi azonosító (haláleset helye): └┴┴┴┴┘
Kihelyezett anyakönyv jelzése: └┘
 └┴┴┴┴┘└┴┘

01. 
A haláleset helye: 

 község, város kerület└┴┴┴┴┘
02. A haláleset időpontja: 

└┴┴┴┘év└┴┘hó└┴┘nap└┴┘óra└┴┘perc

03. Neme: fiú, férfi(1), leány, nő(2) └┘

04. Családi állapota: Nőtlen, hajadon(1), házas(2), özvegy(3), elvált(4), házassága megszűnt(5) └┘
 
 
 
 
 

05. 

Családi és utóneve: 
(asszonyoknál leánykori név 
is): 

 

06. Születési ideje: └┴┴┴┘év└┴┘hó└┴┘nap

 község, város kerület└┴┴┴┴┘07. 

A
z 

el
ha

lt 

Lakóhelye: 

 

 

08. Életben lévő házastárs születési 
ideje: └┴┴┴┘év└┴┘hó└┴┘nap

 

09. Ha házas volt, utolsó 
házasságkötésének ideje: └┴┴┴┘év└┴┘hó└┴┘nap

10. Az elhalt állampolgársága: Magyar – nem magyar, mégpedig:  └┴┴┘

11. 

Az elhalt nőnek, illetve az elhalt 
férfi életben lévő házastársának 
hány gyermeke született: 
a) élete folyamán 
b) utolsó házasságából 

 összesen született élve született életben van 

a)  └┴┘ └┴┘ └┴┘ 
b)  └┴┘ └┴┘ └┴┘

12. Az elhalt utolsó 
Lakóhelye / tartózkodási helye:  község, város kerület└┴┴┴┴┘

13. A haláleset közelebbi helye: gyógyintézet (1) – lakás (2) – talált holttest (3) – egyéb (4)  └┘

14. 

Az elhalt iskolai végzettsége: 
a) Az elvégzett legmagasabb 

osztályok iskolatípusonként: 
általános (elemi iskola) 
polgári iskola 
szakmunkásképző iskola 
szakiskola 
középiskola 
főiskola, egyetem 

b) Az általános iskola 8. 
osztályánál magasabb szintű 
végzettségei közül a 
legmagasabb befejezett 
iskolai végzettség 
megnevezése: 

Egy osztályt sem végzett └┘  
 
 
osztályok száma: 
osztályok száma: 
osztályok száma: 
osztályok száma: 
osztályok száma: 
évfolyamok száma: 
nappali tagozaton szerzett: 
1960 utáni szakmunkás bizonyítvány (1) – 
1975 utáni szakiskolai oklevél (2) – 
középiskolai érettségi, képesítő (3) – 
főiskolai oklevél (4) – 
egyetemi oklevél (diploma) (5)  └┘  

A halotti anyakönyvi 
bejegyzés folyószáma: 

└┴┘  
└┘  
└┘  
└┘  

└┴┘  
└┘  

 



 

15. 
Gazdasági aktivitása a halála előtt: 
Eltartottak esetén a 16-17. 
kérdések az eltartóra vonatkoznak. 

aktív kereső (01) – 
foglalkoztatott nyugdíjas, járadékos (02) - 
foglalkoztatott gyermekgondozás (nevelés) 
címén ellátásban részesülő (03) - 
nem dolgozó idény- és alkalmi munkás (04) - 
munkanélküli (05) – 
inaktív kereső, mégpedig: 
nem foglalkoztatott nyugdíjas, járadékos (06) – 
nem foglalkoztatott gyermekgondozás 
(nevelés) címén ellátásban részesülő (07) - 
egyéb inaktív kereső (08) – 
eltartott, mégpedig: 
nappali tagozatos tanuló (09) – 
háztartásbeli (10) – egyéb eltartott (11) 

16. Foglalkozása, munkaköre 
a halála előtt: 

 
  

 └┴┴┴┘

17. Foglalkozási viszonya a halála 
előtt: 

köztisztviselő, közalkalmazott (1) – 
egyéb alkalmazott (2) – 
egyéni vállalkozó alkalmazott nélkül (3) – 
egyéni vállalkozó alkalmazottal (4) – 
társas vállalkozás dolgozó tagja (5) – 
szövetkezeti tag (6) – 
segítő családtag (7) 

 
CSECSEMŐHALÁLOZÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

18. 

Az élve születés helye: 
 
Az anyakönyvi bejegyzés 
folyószáma: 

 Anyakönyvi azonosítója:└┴┴┴┴┘└┘
 └┴┴┴┘└┴┘

19. 

Többes születés esetén 
a) hányas szülés: 
 
b) hányadik szülött: 

a) kettős (2) – hármas (3) – négyes (4) – ötös (5)  └┘
b) első (1) – második (2) – harmadik (3) – negyedik (4) – ötödik (5)  └┘

20. Az anya családi állapota: hajadon (1) – házas (2) – özvegy (3) – elvált (4) – házassága megszűnt (5)  └┘
21. Ha az anya házas, mikor kötött 

házasságot: └┴┴┴┘év└┴┘hó└┴┘nap

 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 év hó nap 
 
 
 
 
 
  P.H.   

az anyakönyvvezető a bejelentő 


