
Halotti anyakönyv 

Zombor Város 

Zombor anyakönyvi kerület 

Folyószám _____ a _____ évre  

JEGYZŐKÖNYV A HALÁLESET BEJELENTÉSÉRŐL 

   

Kelt    napon,    ,  

   (dátum)                    (település) (a szerv neve az anyakönyvekről szóló törvény 6. szakasz. 2. és 4. bekezdéséből)     

Anyakönyvi kerület    , székhellyel      , közigazgatási ügyben:haláleset bejelentése  

 

JELENLEVŐK:  

Az eljárást vezető hivatalos személy:     , anyakönyvvezető 

   (név és vezetéknév)     

   

Ügyfél  – a haláleset tényét bejelentő személy:        

   (név és vezetéknév)    

   

Tolmács           ,  

   (név és vezetéknév)    (lakóhely)     

   

   , személyi igazolvány    ,  

(lakcím)     (a személyi igazolvány száma, kiállításának dátuma és a kiállító szerv)     

   

    .  

   (nyelvre)     



Megkezdődött _____ órakor 

Az ügyfél figyelmeztetve van az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 168. szakasza 1. bekezdésére (a JSzK Hivatalos Közlönye, 99/37. és 01/31. szám) miszerint 

köteles az igazat mondani, nem szabad elhallgatnia semmit és a hamis nyilatkozat következményeivel ismertetve van.  

Az ügyféltől – a halál tényét bejelentő személytől begyüjtött adatok:   

Név és vezetéknév    

Lakóhely és cím    

Település és község, illetve ha a személy külföldön született az esetben az állam elnevezése  is    

Születési dátum    

Személyi igazolvány száma (kiállítás ideje és a kiállító szerv)     

Rokonság az elhunyt személlyel    

  

A szükségtelent áthúzni. 

  

Az elhunyt személyről és a halál tényéről adottak a  következő adatok: 

Név és vezetéknév (házasságkötés előtti vezetéknév amennyiben a személy házas volt)     
________ 

(nem)  
  

 

A halál éve, hónapja, napja és órája    

Település és község – az elhalálozás városa   

Születési év, hónap és nap    

Település és község – születési város illetve ha az elhunyt személy külföldön született akkor az állam elnevezése is    

Állampolgárság    



A polgár személyi száma    

Lakóhely és cím    

Az elhunyt személy családi állapota    

A házastárs neve és vezetékneve (és a házasságkötés előtti vezetékneve)    

A jegyzőkönyv fell lett olvasva az ügyfélnek – a halál tényét bejelentő személynek és nincsenek rá tett észrevételek.  

Befejeződött _____ órakor. 

   

ÜGYFÉL-BEJELENTŐ    ANYAKÖNYVVEZETŐ 

   P.H..     

(sajátkezű aláírás)     (sajátkezű aláírás) 

   

  

A szükségtelent áthúzni. 

  

Hivatalos jegyzet:  

1) A halott adatai igazolva vannak:  

- a születési anyakönyvi kivonat alapján amely ______________________város/község, ______________________anyakönyvi kerületre van vezetve _______folyószám 

______alatt,a következő évre _______. 

- a házassági anyakönyvi kivonat alapján amely ______________________város/község, ______________________anyakönyvi kerületre van vezetve _______folyószám 

______alatt,a következő évre _______. 



- az állampolgársági bizonyítvány alapján amely a Szerb Köztársaság állampolgárainak nyilvántartása alapján lett kiadva alapján amely ______________________város/község, 

______________________anyakönyvi kerületre van vezetve _______folyószám ______alatt,a következő évre _______. 

- a személyi igazolvány alapján amelynek száma     , a kiállítás dátuma    évben     .  

         (dátum)     (a szerv elnevezése)     

2)   A halál tényéről szóló adatok meg vannak állapítva a:  

- a halotti bizonylat alapján    ,a kiállítás dátuma    évben       

         (dátum)     (az egészségügyi létesítmény elnevezése és székhelye – a halált megállapító orvos neve és vezetékneve)      

  .           

             

3) Az elhunyt személy be van jegyezve a halotti anyakönyvbe amely ______________________város/község, ______________________anyakönyvi kerületre van vezetve 

_______folyószám ______alatt,a következő évre _______. 

4)A halál tényéről szóló jegyzet be van jegyezve a: 

Születési anyakönyvbe 

(község/város,anyakönyvi kerület, folyószám, év)  
  

Házassági anyakönyvbe 

(község/város,anyakönyvi kerület, folyószám, év) 
  

A Szerb Köztársaság  

(község/város,anyakönyvi kerület, folyószám, év) 
  

5) Az illetékes belügyi szervnek kézbesítve van a személy haláláról szóló értesítés, a szükséges nyilvántartásokból való törölés miatt, a következő okirattal:(okiratszám) 

_______________ a__________ évből.  

6) Az illetékes szavazói névjegyzéket vezető szervnek kézbesítve van a személy haláláról szóló értesítés, a szavazói névjegyzékből való törölés miatt, a következő 

okirattal:(okiratszám) _______________ a__________ évből.  



7) A Védelmi Minisztérium illetékes területi szervének kézbesítve van a személy haláláról szóló értesítés, a szükséges nyilvántartásokból való törölés miatt, a következő 

okirattal:(okiratszám) _______________ a__________ évből.  

.  

  

 __________, (település)    ANYAKÖNYVVEZETŐ 

__________ dátum    _________________________  

      (sajátkezű aláírás)  

   

  

A szükségtelent áthúzni   

Az tárgy ügyiratainak leltára:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

A szükségtelent áthúzni   

 


