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Tisztelt Hozzátartozó!
Engedje meg, hogy Kórházunk nevében – hozzátartozója elvesztése miatt – őszinte
részvétünket fejezzük ki.
Ezen tájékoztatóval próbáljuk a nehéz időszakban megkönnyíteni a szükséges ügyintézést,
kérjük olvassa el figyelmesen és lehetőség szerint az itt leírtak szerint járjon el.
Ha bármilyen további kérdése lenne, forduljon bizalommal az elhunyt hozzátartozóját ellátó
osztály orvosaihoz, szakdolgozóihoz vagy a Betegfelvételi iroda munkatársaihoz.
A halálesetről kapott kórházi értesítés után, a legközelebbi hozzátartozónak, vagy törvényes
megbízottnak fel kell keresni azt az osztályt, ahol a haláleset történt. Itt az osztályos ápoló
leltár szerint átadja az elhunyt személyes tárgyait.
Az ügyintézéssel és a dokumentumok átvételével kapcsolatosan kollégánk keresni fogja
Önt telefonon.
Az ügyintézés során Ön megkapja a Halottvizsgálati Bizonyítványt, mellyel a temetést tudja
intézni.
Az elkészült dokumentumok alapján a Halotti Anyakönyvi Kivonatot, az illetékes kerületi
Anyakönyvi Hivatal állítja ki. Az ügyintézést végezheti a hozzátartozó vagy a megbízott
temetkezési vállalkozó is.
Anyakönyveztetéshez szükséges dokumentumok:
− Halottvizsgálati Bizonyítvány megfelelő példánya, (Betegfelvételi iroda adja)
− Statisztikai lap, (Betegfelvételi iroda adja)
− Az elhunyt személyi igazolványa és lakcímkártyája,
− Az elhunyt születési, és amennyiben van házassági anyakönyvi kivonata,
− Özvegyek esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
− Elvált egyén esetén a válás tényét igazoló bírósági végzés, (záradékolt házassági
anyakönyvi kivonat)
Tájékoztatjuk, hogy az elhunyt öltöztetését Kórházunk nem vállalja.
Hűtési díj:
A 34/1999. (IX.24) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, 15. § (3) bekezdése
értelmében a Halottvizsgálati Bizonyítvány kézhezvétele után az elhunyt után hűtési díjat
számítunk fel, a Térítési Díjszabályzat szerint, melynek jelenlegi díja:
− Hűtési alapdíj − 6.000, Ft/6 nap (a Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltésétől számított
6. napig, melyet a halotti dokumentumok átvételekor a pénztárunkban kell befizetni.)
− Az alapdíjon felül, a 6. naptól minden megkezdett naptári nap esetén bruttó 2000,-Ft/
Ezt az összeget a halott elszállításakor kell kiegyenlíteni a pénztárban.
Munkatársaink a személyes találkozás alkalmával készséggel adnak további felvilágosítást az
anyakönyveztetéssel és a temetéssel kapcsolatos ügyintézésről.

