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módosításáról 
 

1.  Az eltemetés határidejének módosítása 
2.  A temetkezési szolgáltatás kiegészítése 
3.  Változás a holttest elszállításában és a költségek 

viselésében 
4.  A szociális temetés elhalasztása 
5.  Az anyakönyvezéssel kapcsolatos változások 



1. Az eltemetés határideje 
Koporsós temetés esetén   
 
Fő szabály: a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest         

            folyamatos hűtése biztosított, 15  napon belül el kell temetni,  
kivéve  

 a) ha a halottvizsgálatot végző orvos vagy az ügyben eljáró hatóság ettől eltérő engedélyt adott, 
 b) a 17/B. § (3) bekezdésében meghatározott esetet (szociális temetés esetén) 
 c) ha a holttestnek az eltemetésig történő hűtése  folyamatosan biztosított, és az eltemettető 
kérelmére a temetés helye  szerint  illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 
15 napon  túli koporsós temetést engedélyez. 

 A járási hivatal engedélye legfeljebb a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 45. 
napig szólhat. 

 

Hamvasztásos temetés esetén 
 

A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni vagy az eltemetésre kötelezett  
részére ki kell adni. Ha az eltemetésre kötelezett a hamvak elhelyezéséről nem gondosodik,   
a  hamvak  birtokosa kezdeményezi az önkormányzatnál az  eltemettetésre kötelezett költségére az  
urna temetési helyre történő elhelyezését (közköltséges temetést). 



2. A temetkezési szolgáltatás kiegészítése  
53/A. § 

 A temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az 
elhalálozással kapcsolatosan az egészségügyi intézmény, valamint az állami és önkormányzati 
szervek előtt az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében a következő ügyekben járhat 
el: 

 a) halottvizsgálati bizonyítvány átvétele, 
 b) az elhunyt iratainak, ruházatának átvétele és átadása az egészségügyi vagy igazságügyi 
szakértői intézményben vagy az eljáró hatóságnál, 

 c) az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek, 
 d) az elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés, 
 e) a halálozással kapcsolatos lakcím-, nyugdíj- és egyéb szociális ellátási bejelentési ügyek, 
 f) az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése, 
 g) sírnyitás engedélyezése, 
 h) nemzetközi halottszállítás engedélyezése, 
 i) temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezése, 
 j) 15 napon túli temetés engedélyezése. 

 
NEM KERÜLT BELE A JOGSZABÁLYBA 
- az ingyenes eljárási kötelezettség az a)-d) pontokban megjelölt szolgáltatások esetén 
- a temetésre való előkészítésért megállapítható díj legmagasabb összegét a Kormány rendelete állapította 

volna meg. 

 



2. A temetkezési szolgáltatás kiegészítése  
53/B. § 

 
A temettető felé történő számlázás:  
 
-  a Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért, valamint 
-  a 2. mellékletben meghatározott tevékenységért vagy termékért számíthat fel   

 díjat. 
 
A szolgáltatásokról az 1. mellékletben meghatározott tartalmú számlát állít ki. 
Alkalmazni gépi számlázás esetén: 2017. április 1-től 
 
Más temetkezési szolgáltató felé történő számlázás: 
 
A temetkezési szolgáltató más temetkezési szolgáltató felé a 2. mellékletben  
meghatározott tevékenységen vagy terméken kívül más termékért vagy  
tevékenységért is számíthat fel díjat, akkor is,  ha a tevékenység vagy szolgáltatás  
maga a temetéssel összefüggésben van. 
 

	



3. A holttest elszállítása és a költségek viselése 
351/2013. (X.4.) Korm. rendelet	

Intézkedés az elszállításról: 
A helyszíni halottvizsgálatot végző orvos a halál tényének 

megállapításától számított  
 legkésőbb 6 órán belül (korábban: 12 órán belül)  
 közterületen, járművön, nyilvános helyen elhunyt esetén soron 
kívül, legkésőbb 4 órán belül  

intézkedik a holttest elszállíttatásáról halottasházba vagy kórbonctani  
vizsgálat helyére.  
 
Elszállítás: 
Ha a holttestet kórboncolásra kell szállítani, a halál tényének  
megállapításától számított legkésőbb 12 órán belül - soron kívüli  
esetekben 6 órán belül - el kell szállítani. 
 



3. A holttest elszállítása és a költségek viselése 
351/2013. (X.4.) Korm. rendelet 

	
Az egészségügyi intézmény illetve az eljáró hatóság viseli a tárolás,  

hűtés költségeit  
-  a halottvizsgálati bizoonyítvány kiállítását követő első munkanapig 
-  a temetési engedély kiállítását követő első munkanapig 
-  a temetési engedélyben a temetés legközelebbi időpontjaként 

megjelölt napig 

Ezt követő időponttól történő hűtés költségeit az  
egészségügyi szolgáltató az eltemettetésre kötelezett  
személytől és a nevében eljáró temetkezési szolgáltatótól  
egyetemlegesen követelheti. 



3. A holttest elszállítása és a költségek viselése 
351/2013. (X.4.) Korm. rendelet 

 

 A halottvizsgálati bizonyítványt a köztemetés elrendelésére 
illetékes települési önkormányzatnak küldi meg a halál okát 
megállapító orvos, ha: 

 a) nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, 
 b) a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról annak 
kiállítását követő 5 napon belül nem értesíthető az elhunyt 
eltemettetésére kötelezett személy, vagy 

 c) a halottvizsgálati bizonyítványt az eltemettetésre 
kötelezett személy vagy a nevében eljáró temetkezési 
szolgáltató az (1) bekezdés szerinti értesítéstől számított 5 
napon belül nem veszi át. 

  
	



4. A szociális temetés elhalasztva  
2019. január 1-re 

 
 

 	
 



5. Változások az anyakönyveztetésben	



5. Változások az anyakönyveztetésben 
 

  

Egészségügyi intézmény feladata (351/2013.(X.4.) Korm. rendelet 42. § (1) bek.) 
 A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy 
igazságügyi boncolást végző intézmény  

 -  a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról - lehetőség szerint rövid úton - 
értesíti az eltemettetésre kötelezettet,  

 -  majd a papír alapú halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát átadja a 
holttest eltemettetésére kötelezett személynek vagy annak nevében eljáró 
temetkezési szolgáltatónak. 

 -  a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát megküldi a népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint három 
példányát a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. 

	
	
Anyakönyvvezető feladata (170/1993. (XII.3.) Korm. rendelet 8.§ (1a) bek.) 

 1.  STATISZTIKAI LAP   
 Haláleset statisztikai számbavételénél a 2. melléklet szerinti adattartalmú 
adatszolgáltató lapot - ez ügyben az eltemettető képviseletében eljáró temetkezési 
szolgáltató esetében annak közreműködésével - az anyakönyvvezető, illetve - a 
külföldön történt halálozás esetén - hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt 
anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak. 

 
  



 
5. Változások az anyakönyveztetésben 

		

Anyakönyvvezető feladata (2010. évi I. törvény 61. § (1a) bek.) 
 2.  JEGYZŐKÖNYV   
 A halálesetet anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - 
az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A haláleset anyakönyvezésére 
irányuló eljárásban a 62. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti időpontban - ezek 
hiányában a (7) bekezdés szerinti eljárás során - az 1. melléklet szerinti 
adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni. 

  
  

 
  

 



5. Változások az anyakönyveztetésben 
 

	 	 	 Eltemetésre kötelezett ill. temetkezési szolgáltató feladata (2010. évi I. 
törvény 62. § (1) bek.) 

 A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a 
halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül 
az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató 
az anyakönyvvezető részére átadja: 

 - az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványát,  

 - a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,  
 - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési 
szolgáltató rendelkezésére áll az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi 
állapotát igazoló okiratot, 

 - valamint bemutatja a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát. 
  
 Ha az eltemettetésre kötelezettnek, illetve az ügyben eljáró temetkezési 
szolgáltatónak az eljárása elmarad, a Magyarországon történt halálesetet - ha az az 
anyakönyvvezető tudomására jut - ekkor is be kell jegyezni az anyakönyvbe. Ilyen 
esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről. 

 

	



																	

Köszönöm	a	figyelmet!	


