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2/2017. (II. 13.) számú rektori utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának nyilvánításáról és eltemetéséről 
 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetét képező 
Szervezeti és Működési Rend 3. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottainak eltemetésével kapcsolatos szabályokat az 
alábbiakban határozom meg: 
 

1. § 

(1) Az utasítás hatálya kiterjed az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: 
Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetét képező Szervezeti és Működési 
Rend (a továbbiakban: SZMR) 1. mellékletében foglalt valamennyi szervezeti egységre. 

(2) Az utasítás alkalmazásában elhalálozásuk esetén az Egyetem saját halottjának tekinti: 
a) az Egyetem rektorát és volt rektorait, 
b) az aktív tisztségviselők közül a kancellárt, a rektorhelyetteseket, a dékánokat, 
c) azokat az egyetemi dolgozókat, akik egyetemi munkaköri feladataik teljesítése során 

baleset következtében vesztették életüket.  
(3) A szervezeti egység vezetője javaslatára kivételesen indokolt esetben egyedi döntéssel a 

rektor az Egyetem saját halottjának minősítheti 
a) az aktív tanszékvezetőket és intézetigazgatókat, valamint 
b) érdemeire tekintettel más aktív vagy nyugállományban levő volt egyetemi dolgozót.  

(4) Az utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségek a (2) bekezdésben 
meghatározott személyek vonatkozásában az Egyetem központi költségvetését, a (3) 
bekezdésben meghatározott személyek vonatkozásában a szervezeti egység 
költségvetését terhelik. 

2. § 

(1) Az Egyetem a saját halottjának eltemetésével kapcsolatos alábbi költségekből legfeljebb 
a közalkalmazottakról szóló törvény szerinti mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 
hússzoros összegét téríti meg számla ellenében, amelynél magasabb összeg nem 
állapítható meg: 
a) gyászjelentés elkészíttetése; 
b) gyászhír megjelentetése két napilap halálozási rovatában; 
c) sírhely vagy urnahely megváltása 25 évre; 
d) koporsó vagy urna elkészíttetése; 
e) fejfa vagy fából készült sírkereszt elkészíttetése; 
f) szemfedél, derékalj, ravatalozás költsége; 
g) bonctani intézetből, külföldről vagy vidékről a ravatalozóba történő halottszállítás; 
h) két darab koszorú; 
i) ravatalozóba növénydísz; 
j) temetésnél gyászzene szolgáltatás hangfelvételről vagy élőzenével; 
k) egyházi szertartás költségei.  
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(2) A gyászoló család részéről felmerülő további, az (1) bekezdésben fel nem sorolt – egyéni 

igények szerinti – szolgáltatások költségeit az Egyetem nem vállalja át. 

(3) A temetkezési szolgáltatót, a temető fenntartóját és a gyászoló családot egyaránt 
tájékoztatni kell arról, hogy a sírhely vagy urnahely újabb időszakra történő 
megváltásának költségei a gyászoló családot és a hozzátartozókat terhelik. 

3. § 

(1) Az eltemetéssel kapcsolatos eljárás során az elhunyt hozzátartozója vagy a kórház, ahol a 
haláleset történt bejelenti a halálesetet az 1. § (2) bekezdés meghatározott személyek 
esetében az Egyetem igazgatási vezetőjénél, az 1. § (3) bekezdése esetében a szervezeti 
egység vezetőjénél. 

(2) Az igazgatási vezető vagy a szervezeti egység vezetője – a megbízott ügyintéző 
közreműködésével – tájékoztatja a gyászoló család képviselőjét az Egyetem saját 
halottjának eltemetésénél követett gyakorlatról, e § szerinti eljárási rendről, valamint 
arról, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott sírhely vagy urnahely 
megváltás meghosszabbításának költségei a hozzátartozókat terhelik. 

(3) Az elhunyt hozzátartozója tájékoztatja az Egyetemet az elhunyt végakaratáról, valamint a 
család kívánságáról a temetés helyét illetően. 

(4) A sírhely kiválasztásáról, valamint a temetés időpontjának kitűzéséről, és a gyászoló 
család által igényelt szolgáltatások megrendeléséről a család képviselője tárgyal a 
temetkezési szolgáltató illetékesével, majd értesíti az igazgatási vezetőt vagy a szervezeti 
egység vezetőjét a temetés helyéről és időpontjáról. Ennek alapján az igazgatási vezető 
vagy a szervezeti egység vezetője tájékoztatja a rektort, aki felkéri az Egyetem 
képviselőjét (képviselőit) a gyászbeszéd megtartására. 

(5) Az utasítás 2. § (1) bekezdésében felsorolt és a rendelkezésre álló keret terhére 
megrendelt szolgáltatásokról a temetkezési szolgáltató az Egyetem nevére és címére 
szóló számlát állít ki, amelyet a család képviselője az ügyintéző részére ad át. Az 
ügyintéző gondoskodik a befogadott számla utalványozásáról a számla kibocsátója 
javára. 

4. § 

(1) Az utasítás az Egyetem honlapján történő közzététele napján lép hatályba, azzal hogy 
első alkalommal a hatályba lépést követően bekövetkezett haláleset kapcsán kell azt 
alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottainak 
eltemetéséről szóló  2/2003. (X. 20.) számú rektori utasítás. 
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