
11/2009.számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás 
a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézetének 

tevékenységi körében az elhunyt személyek hőtésére, 
valamint tárolására vonatkozó eljárás tárgyában. 

 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) 222/A.§ (1) 

bekezdése, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos 

rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendı eljárásról szóló 

34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendelet elıírásainak figyelembe vételével a Pécsi 

Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézetének az elhunyt személyek hőtésével 

összefüggı tevékenységek vonatkozásában az alábbi feladatot határozom meg. 

 

Az utasítás hatálya 
 

1.§ Az utasítás hatálya a nem rendkívüli módon elhunyt személyeknek a Pécsi 

Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézete által végzett hőtésére terjed ki. 

 

Értelmezı rendelkezés 
 

2.§ Az utasítás alkalmazásában: 

 

Halottkezelési tevékenység: egészségügyi intézményben végezhetı, a temetkezési 

szolgáltatásnak nem minısülı tevékenység, mely magában foglalja a holttest hőtését azt a 

naptári napot követı naptól, amely naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre kötelezett 

a halotti bizonyítvány kiadásával engedélyt kapott. 

 

A fenti körülírt tevékenység végrehajtása során irányadó szabályok 
 

3. § A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézetének hőtıjében 

elhelyezett elhunyt személyek után azt a naptári napot követı naptól, amely naptári napon a 

holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt kapott, a tárolás 5.napjáig (függetlenül 

attól, hogy az munkanapra, vagy munkaszüneti napra esik) bezárólag 10.000,-Ft azaz Tízezer 

forint összegő díj fizetésére köteles bizonylat ellenében az aki a költségeket viselni tartozik. A 

tárolás 6.napjától az elhunyt személynek a Pathológiai Intézetbıl történı elszállításáig terjedı 

idıszakban az elhelyezett elhunyt személyek után fizetendı díj napi 2.000,-Ft, azaz Kettıezer 

forint. 

 

4.§ A 3.§-ban rögzített mértékő díjfizetési kötelezettségnek a költségek viselésére kötelezett 

személy a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézet mindenkori 

gazdasági munkakört betöltı, a PTE Pénzügyi Osztálya által írásban megbízott 

alkalmazottjánál tehet eleget, a PTE pénzügyi szabályzatában foglaltaknak megfelelıen. 

 

Hatályba léptetı rendelkezések 
 

5.§ Az Utasítás 2009. év december hó 22.napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2009. év december 22. 

 

Dr. Kollár Lajos 

a Klinikai Központ fıigazgatója 


