
 
 

 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézésről 

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket! 
Őszinte együttérzéssel: a kórház munkatársai 

Kérjük a legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, hogy a halálesetről kapott 
értesítés után a kezelőorvossal vagy osztályvezető főorvossal beszélje meg a haláleset 
körülményeit, valamint a halálozást követő orvosi vizsgálat kérdését.  
 

A hatályos egészségügyi törvény szerint a kórházban elhunytakat kórbonctani vizsgálatnak kell 
alávetni a hiteles dokumentáció - Halottvizsgálati bizonyítvány - kiállítása céljából.  
 

Ez alól kivételes esetben el lehet tekinteni – mellőzés –, ekkor a kezelőorvos rendelkezésre 
bocsájtja az erre rendszeresített formanyomtatványt.   

  
1. A Halottvizsgálati bizonyítvány a kórboncolás megtörténte után, vagy a kórboncolás-
mellőzési kérelem engedélyezése után készül el, amelynek időpontjáról munkaidőben 
érdeklődjön a Patológiai Osztály telefonszámán: 28/506-550 vagy 28/506-551. Amennyiben a 
dokumentáció elkészült az a következő munkanapon 10 órától vehető át a kórház Recepcióján 
(főépület földszint) hétköznapokon 14 óráig.  

 

A Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok: 
 

   az elhunyt személyi igazolványa és lakcímkártyája 
• a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája, 
• a temetkezési vállalkozó ügyintézése esetén: eredeti meghatalmazás az elhunyt 

hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok 
közlésével. 

• nem közeli hozzátartozó esetében a szükséges igazolás (végrendelet, eltartási szerződés 
másolat, stb.) 

 
A továbbiakban a halotti anyakönyvezést a kiadott Halottvizsgálati Bizonyítvánnyal, és az elhunyt 
irataival lehet intézni a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban. 

2. Elhunyttal kapcsolatos egyéb teendők: 
 

Koporsós temetés esetén egy öltözet ruhát, hamvasztásnál egy lepedőt kell behozni vagy 
beküldeni a temetkezési vállalkozóval a Patológiai Osztályra.  
Az elhunytat a hozzátartozó az Intézetben a temetés előtt egy alkalommal, a boncmesterrel 
egyeztetett napon 14:30 órakor megtekintheti. Egyeztetés a 28/506-550 vagy 28/506-551 
telefonszámon lehetséges hétköznap 8-16 óra között.  
Felhívjuk figyelmét, hogy igazolt fertőző vagy annak gyanújával elhunytak megtekintése, - a 
fertőzés veszélye miatt - nem lehetséges. 
Az elhunytak tárolásáért és hűtéséért a kórház díjat számol fel, amelyet a halotti bizonyítvány 
kiállítását követő 2. munkanaptól kell számítani: 2-6. napig a fizetendő díj: egységesen 15 000 
Ft+áfa, a 7. naptól kezdve a napi hűtési díj: 3 000 Ft+áfa 

Kistarcsa, 2022.06. 08. 

 Dr. Trombitás Zoltán  
főigazgató  sk. 


