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Az adatszolgáltatás a statisztiká ról szóló 1993. évi XLVI. törvény 10. §-a alapján R-otelezö! 1. KSH PÉLDÁNY~

PERINATÁLIS HALOTTVIZSGÁLATI BIZONYíTVÁNY
-- A~yakönyvi azonos/tó FolYószáriI Az anyakönyvvezetO tölti ki!

1 Az elhalt családi ~s utóneve: ~-_. .";

2- Születés helye: 3. Anyja nev~:

4 Neme: fiú (1) - leány (2), születési idOpont ja:

5- A hozzátartozó (temetést intézO) neve:

8. A halálozás helye: 10. Közelebbi megjelöl~se:

11. A kezeiOorvos neve: 12. Beosztása és munkahelye (rendeIOje, osztálya) clme:

13- A halottvizsgálatot végzO orvos neve: 14. Beosztása és munkahelye (rendeiOje, osztálya) clme:

16. A vizsgálat (eljárás) indoka ~s egyéb megjegyz~sek:

~1:7. A kiállltás kelte: év hó nap

a halottvizsgálatot végzO orvos alálrása P. H.

18. A halottasház ba 1 g. Az eltemet~s~re l év I hó I nap
száiiitás idOpont ja: enged~lyezett idO: 1.1 J J I

20 A rendOrhatósági szemlebizottság, az eg~szségOgyi igazgatási szerv megjegyzése:

21. A halál okát glegállapftó kórboncnok, Boncolás után elhamvasztható.
igazságOgyiorvosszak~rtO, illetve az Boncolás után nem hamvasztható el. '
elhalálozás helye szerinti illet~kes (A krv~nt v~/asz a/~húzand6!) P. H.
egészség Ogyi igazgatási szerv tölti ki! aláfrás

22 A halál okát megállapftotta: boncolás (1) - kezeIOorvos (2) - orvos (3) (A krv~nt v~/asz a/~húzandó!)

23. A boncolást v~gzO orvos munkahelye, cfme: .

24. Halálokok

a) A magzat vagy újszülött fO betegs~ge vagy állapota:

D~IJ.n-
b) A magzat vagy újszülött egyéb betegs~ge vagy állapota:

) UIJ.n
c) A magzatot vagy újszülöttet érintO fO anyai betegs~g vagy állapot:

[IJ~ . n .

d) A magzatot vagy újszülöttet ~rintO egyéb anyai betegs~g vagy állapot:

LLIJ.n-

e) Egy~b I~nyeges körOlm~nyek: '

25 A halál okának v~gleges tisztázására kórszövettani vizsgálat: k~szOI - nem k~szOI (A krv~nt v~/asz a/~húzand6!)

26 Ha erõszakos volt a haláleset: baleset - emberöl~s (A krv~nt v~/asz a/~húzandó!)

a) hol tört~nt? (otthon, utcán stb.):

b) módja, oka ~s körOlm~nyei:

-jc) mely testrészt, milyen s~rOI~s ~rte? L.
~v hó nap

d) idOpont ja:

I I I I I I I II
27. A kiál1ftás kelte:

P. H-

Megjegyzés: a halál okát megállapltó orvos alálrása
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