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Preambulum 

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa számára rendkívül fontos, hogy számontartsa azokat a 

személyeket, akik életük során munkájukkal, magatartásukkal, példamutatásukkal jelentősen 

hozzájárultak ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) és jogelődjeinek 

hírneve fennmaradjon, megbecsülése erősödjön. 

Annak érdekében, hogy az Egyetem méltó módon kifejezhesse tiszteletét és nagyrabecsülését az 

elhunytak iránt, valamint osztozhasson a hozzátartozók gyászában a Szenátus a köztiszteletben álló 

elhunyt személyek saját halottá nyilvánításával, és az Egyetem egyéb halottjaival összefüggésben 

keletkező feladatok és intézkedések rendjét az alábbiak szerint határozza meg. 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokat az eljárásokat és teendőket, amelyeket az 

Egyetem polgárainak és volt polgárainak elhunyta esetén kell követni, illetőleg elvégezni. 

 

(2) A jelen szabályzat hatálya az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: 

SZMSZ) 77-78. §-ában rögzített valamennyi szervezeti egységre kiterjed. 

 

 

II. Az Egyetem saját halottjai 

 

2. §1 (1) A jelen szabályzat alkalmazásában elhalálozásuk esetén az Egyetem saját halottjának tekinti, 

amennyiben az elhunyt végakaratával és a hozzátartozók szándékával nem ellentétes: 

a) az Egyetem rektorát és volt rektorait; 

b) az Egyetem kancellárját, volt kancellárjait, gazdasági vezetőjét és volt gazdasági 

főigazgatóit; 

c) az aktív vezetők közül a rektorhelyetteseket, valamint az SZMSZ 77. § és a 78. § (1) 

bekezdés a) - h) pontjaiban meghatározott önálló szervezeti egységek vezetőit, valamint az SZMSZ 

78. § (2) bekezdésben meghatározott köznevelési és szakképző intézmények vezetőit; 

d) a c) pont szerinti korábbi egyetemi vezetőket, amennyiben az Egyetemen vagy valamelyik 

jogelőd intézményében legalább 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal 

rendelkeztek; 

e) kiemelkedő munkássággal bíró, – állami díjjal, Kossuth-, illetve Széchenyi-díjjal 

kitüntetett vagy akadémikus – egyetemi oktatókat, amennyiben az Egyetemen vagy 

valamelyik jogelőd intézményében legalább 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal, 

munkaviszonnyal rendelkeztek; 

f) akit a rektor mérlegelési jogkörében eljárva saját halottnak minősít; 

g) azokat az egyetemi polgárokat, akik egyetemi tanulmányaik/munkaköri feladataik 

teljesítése során az oktató vagy a munkáltató által elrendelt helyszínen, vagy az oda- vissza 

vezető úton baleset következtében vesztették életüket. 

 

(2) Az (e) pont szerinti saját halottnak minősítést, bármelyik szervezeti egység vezetője kérheti a 3. 

§-ban foglaltak figyelembevételével. 

 

(3)2 A karok, önálló szervezeti egységek munkatársaikat saját halottnak ismerhetik el, az 
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eltemettetésükről a saját kereteik terhére gondoskodhatnak a mindenkori legalacsonyabb minimálbér 

ötszörösének megfelelő összegig. 

 

 

III. Az Egyetem vállalásai 

 

3. § (1) 3Az elhunyt családja értesítheti az Egyetemet (info@pte.hu) a halálhírről, az elhunyt 

végakaratáról. 

 

(2) Amennyiben az elhalálozás tényéről az Egyetem nem az (1) bekezdés alapján szerez tudomást, 

úgy az elhunyt anyaintézménye, volt munkahelye felveszi a kapcsolatot a hozzátartozókkal a 

végakarat megismerésének szándékával. 

 

(3) Az érintett szervezeti egység vezetője kezdeményezi az elhunyt saját halottá nyilvánítását a 

rektornál. 

 

(4) A rektori jóváhagyást követően a Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság Protokoll és 

Rendezvény Iroda (továbbiakban: Protokoll és Rendezvény Iroda) tájékoztatja a szervezeti egység 

vezetőjét és a családot az Egyetem saját halottjainak eltemetésénél követett gyakorlatról, illetve – 

amennyiben a család igényli – a temetés időpontjának kitűzéséről, illetve a gyászoló család által 

igényelt szolgáltatásokról. A Protokoll és Rendezvény Iroda egyik munkatársa a család 

képviselőjével együtt tárgyal a temetkezési szolgáltatóval. 

 

(5) Az elhunyt közvetlen munkatársai, hallgató(társa)i, az Egyetem polgárai, jogosultak az adott 

szervezeti egység vezetőjének támogatásával az Egyetem pszichológiai tanácsadásainak ingyenes 

igénybevételére a gyász enyhítése céljából. 

 

(6) A temetés időpontjának ismeretében a Protokoll és Rendezvény Iroda – a család jóváhagyásával 

– egyeztet a búcsúztató beszédet mondó egyetemi vezetőkkel, akik: 

a) 4a 2. § (1) bekezdés a) - c) pontjában megjelölt elhunytak esetében a rektor, rektorhelyettes, a 

kancellár, a rektori követ, 

b) a 2. § (1) bekezdés d) - f) pontjában megjelölt elhunytak esetében a kar/szervezeti egység 

vezetője, 

c) a 2. § (1) bekezdés g) pontjában megjelölt elhunytak esetében a szervezeti egység vezető vagy 

hallgató halála esetén az EHÖK elnöke. 

 

(7) A szervezeti egység vezető a temetés időpontjának ismeretében – a Protokoll és Rendezvény Iroda 

közreműködésével – gondoskodik a nekrológ megírásáról/megíratásáról, mely egy fényképpel 

együtt, a család jóváhagyását követően felkerül a szervezeti egység honlapjára és elküldésre kerül a 

Rektori Kabinet Kapcsolati Igazgatóság Tartalommenedzsment és Vizuális Tartalmak Iroda részére, 

amely közzéteszi az Egyetem honlapján, illetve gondoskodik a gyászhír megjelentetéséről a helyi 

napilapban az érintett szervezeti egység költségére. 

 

(8) A 2. § (1) bekezdés a) - f) pontjában megjelölt elhunytak esetében a nekrológ helyi napilapban 

történő megjelenésének költségeit a Rektori Kabinet viseli; a g) pontban megjelölt elhunytakra 
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vonatkozóan a megjelenés költségei az adott kart/szervezeti egységet terhelik. 

 

(9) A 2. § (1) bekezdés a) - c) pontjában megjelölt elhunytak esetében az Egyetem gyászlobogót helyez 

el valamennyi épületén a temetés napjáig. A Protokoll és Rendezvény Iroda értesíti a Műszaki és 

Szolgáltatási Igazgatóságot, amely a gondnokokon keresztül gondoskodik a lobogók kihelyezéséről. 

 

(10) A 2. § (1) bekezdés d) - g) pontjában megjelölt személyek halálakor a gyászlobogó csak az 

elhunyt szervezeti egységének épületére, valamint az Egyetem központi épületeire kerül.  

Ez esetben a lobogó kihelyezéséről – a gondnokságon keresztül – a szervezeti egység vezetője gondoskodik. 

 

(11) Abban az esetben, ha a 2. § (1) bekezdés a) - f) pontjában megjelölt személyt több intézmény, 

társadalmi szervezet is saját halottjának tekinti, a Protokoll és Rendezvény Iroda felveszi a 

kapcsolatot velük. 

 

4. §5 (1) Az Egyetem által vállalt temetési költségek mértéke – melyet az Egyetem a temetési 

szolgáltató által az Egyetem nevére és címére kiállított átutalási számla ellenében térít meg a 

Protokoll és Rendezvény Iroda munkatársával folytatott egyeztetést követően – az alábbiak szerint 

alakul: 

a) a 2. § (1) bekezdés a) - b) pontjában megjelölt elhunytak esetében a mindenkori 

legalacsonyabb minimálbér tízszeresének megfelelő összeg, mely a rektor esetében a Rektori 

Kabinet, a kancellár esetében a Kancellária keretét terheli; 

b) a 2. § (1) bekezdés c) - e) pontjában megjelölt elhunytak esetében a mindenkori 

legalacsonyabb minimálbér hétszeresének megfelelő összeg, mely a rektorhelyettesek 

esetében a Rektori Kabinet, egyéb esetben a karok/szervezeti egység keretét terheli; 

c) a 2. § (1) bekezdés f) pontjában megjelölt elhunytak esetében a mindenkori legalacsonyabb 

minimálbér ötszörösének megfelelő összeg, mely a Rektori Kabinet keretét terheli; 

d) a 2. § (1) bekezdés g) pontjában megjelölt elhunytak esetében a mindenkori legalacsonyabb 

minimálbér ötszörösének megfelelő összeg, mely a kar/szervezeti egység keretét terheli. 

 

(2) A gyászoló család részéről felmerülő temetési szolgáltatások költségeinek a jelen szakaszban 

meghatározott kereten felüli részét az Egyetem nem vállalhatja át. 

 

(3) A temetést követően az Egyetem további sírgondozást, lejáratát követően a sírhely megváltását 

nem vállalja. 

 

(4) Az Egyetem és Pécs Városa számára különösen nagy szolgálatot tett elhunytak előtt tisztelegve – 

a Pécsi Köztemetőben található végső nyughely esetén – az Egyetem rektora vagy kancellárja 

kezdeményezheti Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – a mindenkori hatályos köztemetőkről 

és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint – a sírhely védetté nyilvánítását. A 

védetté nyilvánítás kezdeményezése anyagi kötelezettséget nem von maga után. 

 

(5) A védetté nyilvánítás esetén a városüzemeltetéssel megbízott szervezet biztosítja: 

a) a sírhely megváltás, újraváltás nélküli fenntartását, 

b) a sírhely gondozását az elhunytak hozzátartozóinak hiányában, 

c) azt, hogy az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben lévő védett sírhelyet nem szünteti 

meg. A temető, temetőrész megszüntetésekor az ilyen sírhely méltó módon történő 

áthelyezéséről gondoskodik. 
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(6) Amennyiben az Egyetem és valamely szervezeti egysége is saját halottjának tekinti az elhunytat, 

azonos arányban anyagi lehetőségei figyelembevételével, de egyenként maximum a legalacsonyabb 

minimálbér ötszörösének megfelelő összegig fedezhetik a temetés költségeit. 

(7)6 A 2. §-ban meghatározott személyek temetésén a Protokoll és Rendezvény Iroda az Egyetem 

nevében készíttetett nagyméretű koszorúval is emlékezik az elhunytra. 

 

(8)7 A 2. § hatálya alá nem tartozó egyetemi polgár halála esetén, az adott szervezeti egység saját 

kerete terhére gondoskodik a kegyeleti koszorú készíttetéséről. 

 

(9)8 Az Egyetem, a vele munkaviszonyban nem álló olyan személy halála esetén, aki elősegítette az 

Egyetem tudományos, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlődését, nagymértékben hozzájárult 

az Egyetem országos és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez, jelentős szolgálatot tett az 

Egyetemnek, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, a kutatás tudományos fejlesztésében, 

színvonalának emelésében, az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlődésében, részére az Egyetem 

kegyeleti koszorút készíttet a kapcsolattartó szervezeti egység keretének terhére. 

 

5. § (1) Az Egyetem Levéltára az Egyetem saját halottairól az Egyetem honlapján az „In memoriam” 

rovatban emlékezik meg. Jelen szabályzat hatálybalépését követően a saját halottá nyilvánítás 

tényéről a Protokoll és Rendezvény Iroda értesíti az Egyetemi Levéltárat. 2000. január 1 óta a saját 

halottnak tekintett személyek összegyűjtéséről, nekrológjuk közzétételéről az Egyetemi Levéltár és 

az Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya gondoskodik. 

 

(2) Az Egyetemi Levéltár az Almanach Adatbázis alapján, a Pécsi Temetkezési Kft.-vel 

együttműködésben gondoskodik az Egyetem és jogelődeinek a pécsi köztemetőben nyugvó saját 

halottai sírjainak nyilvántartásáról. 

 

6. § Az Egyetem saját halottairól halottak napja alkalmából az Egyetem központi honlapján külön is 

megemlékezik. 

 

7. §9 A szervezeti egységek jelen szabályzatban meghatározott költségeinek fedezetére saját 

keretükben kegyeleti alapot különítenek el. 

 

7/A. §10 A 2. § a) -g) pontjain kívül eső egyéb esetekben, rektori döntés alapján, meghatározott 

személyek temetésén a Protokoll és Rendezvény Iroda az Egyetem nevében készíttetett közepes 

méretű koszorúval emlékezik az elhunytra. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § (1) Az Egyetem a Pécsi Tudományegyetem jóléti jellegű juttatásainak szabályairól szóló 2/2020 

számú rektori és kancellári együttes utasítás alapján a jóléti és szociális Alap terhére temetési 

hozzájárulást biztosít, mely a jelen szabályzat rendelkezéseitől független. 
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(2) A szabályzat 2021. január 1. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem 

Szenátusa által 2000. május 17-i ülésén elfogadott kegyeleti szabályzat hatályát veszti. 

 

 
Pécs, 2020. december hó 02. 
 

 
 

Dr. Miseta Attila sk. 

rektor 

Decsi István sk. 

kancellár 
 

 

Záradék: 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus elektronikus döntéshozatali eljárás során 199/2020. (12.02.) 

számú határozatával fogadta el. A szabályzat 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 143/2022. (09.21.) számú elektronikus úton hozott 

határozatával fogadta el. A módosítás 2022. október 1. napjától hatályos. 
 

 

Pécs, 2022. szeptember 21. 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila 

rektor 

Decsi István 

kancellár 

 


