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Az intézményben elhunyt, illetőleg a nem fekvőbeteg intézményben elhunyt, de kórboncolási céllal 
intézményünkbe beszállított elhunytak hűtése és kezelése az alábbi díjtételek szerint történik: 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 222/A. § alapján Egészségügyi intézményben 
végezhető, temetkezési szolgáltatásnak nem minősülő halottkezelési tevékenység a holttest: 

a) hűtése azt a naptári napot követő naptól, amely naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre 
kötelezett engedélyt kapott, 

b) egészségügyi intézményen belüli szállítása, 

c) mosdatása, 

d) öltöztetése, 

e) borotválása, 

f) rekonstruálása.  

A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) 
kormányrendelet 38. § (1) bekezdése alapján a holttest tárolásának és hűtésének költségeit az 
eltemetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítványnak – vagy ha az ügyben eljáró hatóság által 
kiállított temetési engedély ekkor még nem áll rendelkezésre, a temetési engedélynek – a kiállítását 
követő első munkanapig, vagy a temetési engedélyben a temetés legközelebbi időpontjaként 
megjelölt napig természetes halál esetén a kórbonctani vizsgálatot végző intézmény, nem 
természetes halál esetén az ügyben eljáró hatóság viseli. 

A fentebb írottak alapján a halotthűtés ellenértékét az előzőekben felsorolt időpontokat követő első 
munkanapig természetes halál esetén intézményünk, nem természetes halál esetén pedig az ügyben 
eljáró hatóság viseli.  

A fenti időpontot követően az elhunyt hűtésének díja: 

bruttó 6.350,-Forint /nap 
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A temetésre, végtisztességre felkészítés díjai az alábbiak: 

 

Elhunyttal kapcsolatos szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja (Forintban) 

teljes körű végtisztességre való felkészítés (öltöztetés és 
egyéb előkészítést is magában foglal) 

bruttó 10.000,- 

hamvasztásra előkészítés pizsamában bruttó 7.000,- 

hamvasztásra előkészítés lepedőben,  bruttó 6.000,- 

 

A meghatározott árak forintban értendőek, és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák. 

Az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés szabályait, azon belül a szolgáltatás megrendelésének, 
befizetésének rendjét külön intézményi belső szabályzat tartalmazza. 

Végtisztességre történő felkészítés díja az intézmény közalkalmazottai, és közeli hozzátartozói 
részére az alábbi díjak az érvényesek: 

Elhunyttal kapcsolatos szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja (Forintban) 

teljes körű végtisztességre való felkészítés (öltöztetés és 
egyéb előkészítést is magában foglal) 

bruttó 5.000,- 

hamvasztásra előkészítés pizsamában bruttó 3.500,- 

hamvasztásra előkészítés lepedőben,  bruttó 3.000,- 

 

A fenti díjtétel igénybe vételéhez a munkáltatói jogkör gyakorlójához címzett egyedi írásbeli kérelem 
benyújtása szükséges. 

Közeli hozzátartozónak minősül: 

- házastárs; 
- egyenes ágbeli rokon; 
- örökbe fogadott-, mostoha- és a nevelt gyermek; 
- örökbe fogadó-, mostoha- és a nevelő szülő, valamint, 
- testvér. 


