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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A dokumentum hatálya 

(1) Az Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) tárgyi hatálya a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- 

és Fejlődéstani Intézet (a továbbiakban: Intézet) által oktatási és kutatási célból 

befogadott holttestek kezelésére, valamint a holttest munkaidőn túli átvételének az 

Patológiai, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet általi befogadására terjed ki. 

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetemnek (a továbbiakban: 

Egyetem) a szabályozás tárgyköre tekintetében feladatot ellátó szervezeti egységére és 

az azokban foglalkoztatott személyekre. 

2. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

2.1. Az Intézet által tudományos kutatási és oktatási célra átvehető holttestek 

(1) Az Intézet elsősorban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan boncolt vagy 

boncolatlan elhunyt testét veheti át tudományos kutatási és oktatási célra az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 222. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján, aki erről életében a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét 

képező formanyomtatványon írásban felajánlást tett (felajánló nyilatkozat). Jelen 

szabályzat hatálybalépése előtt tett felajánló nyilatkozatok akkor fogadhatók el, ha 

azokon szerepel az Intézet vagy valamelyik jogelőd Intézet pecsétje. 

(2) Az Intézet az Eütv. 222. § (2) bekezdés b) pont szerint orvostudományi egyetemi 

anatómiai oktatás részére átveheti azon személy holttestét is, aki életében ez ellen nem 

tiltakozott, továbbá temetésére kötelezett hozzátartozója - amennyiben van ilyen - a 

halált követően 30 napon belül írásban beleegyezett. Az Intézet ezt a szabályt akként 

alkalmazza, hogy amennyiben az elhunyt életében nem tett rendelkező nyilatkozatot, a 

holttestet csak akkor veszi át, ha a hozzátartozó az elhalálozást követő 12. napig abba 

írásban beleegyezett. A hozzátartozó csak a jelen szabályzat 2. mellékletét képező 

nyomtatványon adhatja beleegyezését a holttest átadásához. Az Intézet olyan holttestet 

nem vesz át, ahol az elhunyt nem tett rendelkező nyilatkozatot és hozzátartozója nincs.  

(3) Az Intézetbe bekerült és ott az oktató-kutató munka során feldolgozásra került holttest 

– az oktatás és kutatás sajátosságaiból adódóan – későbbi, hozzátartozó általi 

azonosításra alkalmatlanná válik. Ezt a körülményt a felajánló nyilatkozat tartalmazza, 

és ezt a holttest és tetemmaradványok temetésre történő átadásakor jelen szabályzat 3. 

sz. mellékletét képező nyomtatványon is rögzíteni kell, a nyomtatványt csatolni kell a 

temetkezési dokumentációhoz.  

2.2. Az Intézet által tudományos kutatási és oktatási célra átvehető szervek és szövetek 

(1) Az Intézet az Eütv. 220. § (1) bekezdés b) pont szerint oktatás és kutatás céljára 

átveheti azon elhunyt személy szervét vagy szövetét, aki életében ez ellen nem 

tiltakozott. 
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(2) Amennyiben az Eütv. 220. § (1) bekezdés b) pontja alapján kórbonctani vizsgálat 

során kiemelt szerv, szövet, kerül átadásra az Intézet részére oktatás, tudományos 

kutatás céljára, a kivétel és az átadás tényét a boncolási jegyzőkönyvben megfelelően 

rögzíteni kell.  

(3) Az átadásról ezen kívül jegyzőkönyv, valamint átadó nyilatkozat készül jelen 

szabályzat 4. sz. melléklete szerinti nyomtatványon. A jegyzőkönyv, valamint átadó 

nyilatkozat egy példányát a kórboncolást végző intézet őrzi a boncjegyzőkönyvvel 

együtt, a másik eredeti példány az Intézethez kerül. Az átadást és az átvételt kizárólag 

orvos végezheti.  

(4) Az átadást követően a szerv vagy szövet szállításáról az Intézet gondoskodik. 

2.3. Nyilatkozatok 

A nyilatkozatokat – teljes bizonyító erejű magán okiratban – a melléklet szerinti 

formanyomtatvány tartalmának megfelelően, írásban, vagy – amennyiben erre nem képes – 

két tanú együttes jelenlétében, szóban lehetséges megtenni a szükséges tájékoztatás után, 

amelyről utólag – a betegdokumentáció részét képező – jegyzőkönyv készül, amely 

jegyzőkönyvben a tanúk nevét és elérhetőségét – rögzíteni kell. 

2.3.1. Felajánló nyilatkozat 

(1) A felajánló nyilatkozat három eredeti példányban készül, amelyből iktatást követően 

egyet az Intézet megőriz, egyet a felajánló a személyazonosító okmányai mellett tart, 

egyet pedig a háziorvosának ad át, mely kötelezettségekről a felajánlót az Intézet a 

nyilatkozattételkor tájékoztatja. 

(2) A felajánló nyilatkozat az Intézetben szóban vagy az Egyetemhez/Intézethez címzett 

és küldött írásbeli nyilatkozatban határidő nélkül visszavonható, amely tényről az 

Intézet a felajánlót a nyilatkozattételkor tájékoztatja. 

2.3.2. Beleegyező nyilatkozat 

(1) A hozzátartozó által tett beleegyező nyilatkozat (2. melléklet) két eredeti példányban 

készül, melyből egy példányt a hozzátartozó, egy példányt iktatást követően az Intézet 

őriz meg. 

(2) A beleegyező nyilatkozat nem visszavonható. 

2.3.3. Tiltakozó nyilatkozat 

(1) Tiltakozó nyilatkozatot írásban, vagy a kezelőorvosánál szóban lehet megtenni. 

(2) A tiltakozó nyilatkozatot, vagy a szóbeli nyilatkozatról a feljegyzést iktatott formában 

az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni. 

(3) Amennyiben az elhunytnál nem kerül elő írásbeli tiltakozó nyilatkozat, annak hiányát 

vélelmezni kell. 
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2.3.4. Kétoldalú megállapodás 

Amennyiben a szerv vagy szövet átadása nem a Semmelweis Egyetem szervezeti egysége 

részéről történik, az átadáshoz kapcsolódó feltételeket előzetesen kétoldalú 

megállapodásban kell rögzíteni. 

2.4. Az Intézetbe beszállított holttestek és szervek, szövetek átvételének rendje 

2.4.1. Holttest befogadása vagy visszautasítása 

(1) A halálesetről való értesülést követően a holttestek átvételének felügyeletével 

megbízott orvos (a továbbiakban: megbízott orvos) az elhunyt dokumentációjának 

megtekintését követően, vagy ha erre nincs mód, a haláleset bekövetkeztének tényét és 

körülményeit telefonon vagy személyesen bejelentő egészségügyi vagy temetkezési 

dolgozó (együtt: a bejelentő) tájékoztatása alapján dönt, hogy a holttest átvételét 

megtagadja, vagy engedélyezi a holttest átszállítását.  

(2) A megbízott orvos vagy az általa megbízott munkatárs a holttest átvételét megtagadó 

döntést telefonon vagy személyesen szóban, legkésőbb a bejelentést követő 

munkanapon közli a bejelentővel. Az elhunyt átvételét megtagadó nyilatkozatot a 

megbízott orvos tölti ki, írja alá és látja el pecsétjével. Megbízott munkatárs az írásbeli 

nyilatkozatot három munkanapon belül postai úton és/vagy faxon és/vagy emailben 

megküldi a bejelentőnek. 

2.4.2. Holttest átvétele 

(1) Az átszállítás engedélyezése után a megbízott munkatárs megrendeli a halott 

átszállítását. 

(2) Munkaidőben az Intézetbe holttestet csak érvényes működési engedéllyel rendelkező 

halottszállító szállíthat be, előzetes telefonos egyeztetést követően, kivéve, ha a 

szállítás az Egyetemen belül kézikocsival megoldható.  

(3) Munkaidőn túl vagy munkaszüneti napon a holttestek átvétele a Semmelweis Egyetem 

Általános Orvostudományi Kar Patológiai, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani 

Intézetében (továbbiakban: PIBOI) történik. A PIBOI az elhunytat lábszámmal ellátva, 

hűtőkamrában tárolja, a következők szerint: 

a) amennyiben az elhunyt dokumentációja hiánytalanul és a jogszabályi előírásokban 

rögzítetteknek megfelelően rendelkezésre áll, az átadás-átvételi bizonylat kiállítását 

követően kerül a holttest átszállításra az Intézet részére; 

b) amennyiben az elhunyt dokumentációja hiányos, a PIBOI-ban az alábbi eljárásrendet 

kell követni: 

ba) Szabályos nyilatkozat mellett a halottvizsgálati bizonyítványon a halálok nem 

került az ügyeletes orvos által kitöltésre, akkor a PIBOI patológus szakorvosa – 

amennyiben a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései azt megengedik – dönt a boncolás 

mellőzéséről vagy elvégzésének szükségességéről. 
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bb) Amennyiben az elhunyt esetében halálok megállapítása céljából kórboncolás 

elvégzése nem szükséges, a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését követően, 

átadás-átvételi bizonylat birtokában kerül átszállításra a holttest az Intézet részére. 

bc) Amennyiben az elhunyt esetében halálok megállapítása céljából kórboncolás 

elvégzése szükséges, a boncolást követően átadás-átvételi bizonylat birtokában 

kerül átszállításra a holttest az Intézet részére. 

(4) A halottal érkező dokumentációt a megbízott munkatárs ellenőrzi. 

(5) Átvételhez szükséges dokumentáció: 

a) felajánló nyilatkozat, vagy beleegyező nyilatkozat és 

b) kitöltött halottvizsgálati bizonyítvány, 

c) személyi igazolvány, 

d) lakcímkártya, 

e) TAJ kártya. 

(6) Nem vehető át azon elhunyt holtteste, akinek a személyazonossága nem ismert.  

(7) A megbízott munkatárs értesíti a holttest átvételére jogosult boncmestert, amennyiben 

nem elérhető, a megbízott orvost. 

(8) A holttestet a szállítóktól az Intézet részéről megbízott boncmester (a továbbiakban: 

megbízott boncmester) vagy a megbízott orvos, veheti át.  

(9) A megbízott orvos szemrevételezi a holttestet, ellenőrzi annak személyazonosságát és 

a dokumentumait és dönt a holttest befogadásáról. 

(10) A befogadásról szóló döntést telefonon vagy személyesen szóban legkésőbb a 

bejelentést követő munkanapon köteles a bejelentővel közölni vagy a megbízott 

munkatárs útján közöltetni és a megbízott orvos a mellékletben szereplő, a felajánló 

vagy a beleegyező nyilatkozaton a befogadás tényét rögzíti, aláírásával és pecsétjével 

ellátja. Megbízott munkatárs az írásbeli nyilatkozatot három munkanapon belül a 

bejelentővel postai úton és/vagy faxon és/vagy emailben is közli. 

(11) Az Intézet külön indoklás nélkül visszautasíthatja a felajánlott holttestek átvételét.  

(12) A beszállított holttest átvételének megtagadása esetén az Intézet a holttestet térítés 

ellenében szakszerűen, hűtve tárolja addig, amíg a hozzátartozók a temetésről nem 

intézkednek és a holttestet köztemetésre el nem szállítják. Jelen szabályzat 5. sz. 

melléklete a megbízott munkatárs irodájában kifüggesztésre kerül. 

2.4.3. Nyilvántartás 

(1) A megbízott munkatárs az átszállított és átvett halottakról a 6. sz. melléklet szerinti 

naplót vezeti az ott meghatározott adattartalommal. 

(2) A megbízott munkatárs a felajánló nyilatkozat vagy a beleegyező nyilatkozat egy 

eredeti példányát, és a halottvizsgálati bizonyítvány egy eredeti vagy másolati 

példányát összetűzi és megőrzi az irattárban. Ezen dokumentáció 30 évig nem 

selejtezhető.  
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2.5. Az átvett holttestek, szervek és szövetek feldolgozásának és tárolásának rendje 

(1) A holttesteket a feldolgozás előtt lehetőség szerint hűtve kell tárolni, a feldolgozást 

pedig a lehető leghamarabb el kell végezni a szövetek előrehaladott oszlását 

megelőzendő. 

(2) A megbízott orvos a feldolgozás előtt, de legkésőbb a tárolás megkezdése előtt DNS-

vizsgálatra alkalmas szövetmintát vesz. Az Intézet a DNS mintát a holttest azonosító 

adataival (név, születési idő, anyja neve) ellátva tárolja az átvételtől számított 25 évig. 

A minták csak személyazonosítás céljából használhatók fel, azokat a tárolási idő 

elteltét követően az Intézet megsemmisíti.  

(3) A boncmester leltárt vezet a holttesten elvégzett beavatkozásokról, a leltár 

mellékleteként egy lábcédulát megőriz. A leltárt a boncmester szakmai felügyeletével 

megbízott orvos ellenőrzi, és gondoskodik annak a jelen szabályzat 7. sz. melléklete 

szerinti adattartalommal számítógépen való tárolásáról.  

(4) Az egészben tartósított holttesthez, továbbá a külön tartósított fejhez (koponyához) 

belső intézeti azonosítót kell rögzíteni oly módon, hogy az a tárolás és az oktatásban 

való felhasználás alatt mindvégig a helyén maradjon. A belső intézeti azonosító nem 

ismétlődő számsor vagy betűk és számok kombinációja.  

(5)  A testtől elkülönítve felhasználásra kerülő egyes szervekhez, szerv komplexekhez 

nem kell belső azonosítót rögzíteni. Ezeket elegendő egyszerűsített leltárba felvenni, 

ami a készítmények jellegét és darabszámát tartalmazza. A múzeumi készítményeket 

egyszerűsített leltárba kell felvenni, amely a készítmény elnevezését és leltári számát 

tartalmazza. 

(6) A holttesten és tetemrészeken elhelyezett azonosítót a felhasználás során tilos 

eltávolítani. Kivételt képez, ha az azonosító elhelyezése a felhasználást zavarja vagy 

megakadályozza. Ilyenkor az azonosítót ugyanazon holttesten vagy tetemrészen 

máshová kell rögzíteni úgy, hogy az a továbbiak során el ne vesszen. 

(7) A holttesteket, szerveket és szöveteket a kegyeleti szempontok maximális figyelembe 

vételével oly módon kell tárolni, hogy azok az állagukat megőrizzék, és illetéktelen 

személyek ne férhessenek hozzájuk.  

(8) A holttestek feldolgozása során fennmaradó és fel nem használt részeket, szerveket és 

szöveteket ún. gratis-ládában (szervládában) kell gyűjteni és letakarva, hűtve kell 

tárolni.  

(9) A munkavégzés során keletkezett hulladékok és göngyölegek az emberi 

maradványoktól elkülönítve gyűjtendők (az Egyetem Környezetvédelmi 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően), azok elhelyezése a gratis-ládákban és 

hamvasztó aljakban tilos.  

(10) A holttestek és testrészek tudományos kutatási és oktatási célú felhasználása során 

mindenki, aki a holttesttel vagy testrésszel érintkezik, a kegyeleti szabályok 

legszigorúbb betartásával köteles eljárni. 

(11) Olyan személyek, akik nem állnak a Semmelweis Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyban, vagy nem az Intézet oktatói, dolgozói, szervezett csoportos látogatás 

keretében és csak az intézetigazgató engedélye alapján lehetnek jelen a holttestek és 
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tetemrészek felhasználása során. Az intézetigazgató akkor adhat erre engedélyt, ha a 

látogatók részvétele tudományos, oktatási, tömegtájékoztatási szempontból szükséges 

és indokolt, 18. életévüket betöltötték, a házirendről, a kegyeleti szabályokról, az 

egészségügyi biztonsági tudnivalókról való tájékoztatást megkapták és azt 

megértették, valamint a kép-, videó- és hangfelvétel készítésére és közzétételére 

vonatkozó tilalmat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Egyéni látogatás a 

gyakorlatvezető engedélyével és személyes felügyeletével is lehetséges, a csoportos 

látogatásra vonatkozó feltételek elfogadása mellett. 

(12) Szállítók a tetemkamrában csak a boncmester vagy az oda belépni illetékes intézeti 

dolgozó jelenlétében tartózkodhatnak. A holttest átvételekor hozzátartozó vagy más 

személy nem lehet jelen. Az Intézet területén a hozzátartozók a holttestet nem 

tekinthetik meg.  

(13) Az Intézetbe felajánlás alapján bekerült holttest semmilyen körülmények között nem 

szolgáltatható ki harmadik személynek, az Intézet által megrendelt temetési szolgálat 

kivételével. Ez utóbbi rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, amikor a holttest a 2.1. 

pont (2) bekezdése szerint kerül az Intézetbe. 

(14) A felhasználás során a holttest vagy tetemrész személytelenségét meg kell őrizni, a 

hallgatók az elhunyt nevét, halálának körülményeit nem tudhatják meg. 

(15) A felhasználás során a holttestről vagy tetemrészről, valamint a felhasználás 

helyszínéről és körülményeiről képi dokumentációt, hangfelvételt készíteni, más által 

készített felvételt felhasználni tilos. Az intézetigazgató írásbeli engedélye birtokában 

indokolt esetben (pl. tudományos tevékenység) a dokumentálás megengedett a 

kegyeleti jogok tiszteletben tartása mellett. 

(16) Az Intézetből tetemet, annak részeit vagy tetemmaradványt csak annak temetésére 

lehet kivinni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a kiszállításra más helyszínen 

történő oktatás, kutatás, továbbképzés vagy szakmai tárgyú kiállítás céljából 

kölcsönzés részeként kerül sor. Ilyen kölcsönzésre csak az Intézetigazgató vagy 

kijelölt helyettese adhat írásbeli engedélyt jelen szabályzat 8. sz. mellékletét képező 

nyomtatványon. Amennyiben a kölcsönzés külföldi helyszínre történik, a 9. sz. 

melléklet alapján a Semmelweis Egyetem mindhárom (magyar, angol és német) 

oktatási nyelvén kitöltött dokumentáció kíséretében szállíthatók a készítmények. 

(17) A tudományos kutatási és oktatási célra tovább már nem használt testeket és 

tetemrészeket, maradványokat temetésre el kell szállíttatni, kivéve azokat, amelyeket a 

múzeumban múzeumi készítményként megőriznek. Elszállításukat követően a 

nyilvántartásban temetettként kell ezeket megjelölni. 

2.6. A temetésre összegyűjtött tetemanyag további kezelésének és temetésre kiküldésének 

rendje 

(1) A temetésre kiküldendő holttestek és tetemmaradványok hamvasztásra történő 

előkészíttetését a boncmesterek szakmai felügyeletével megbízott orvos végzi. 

(2) A temetést (hamvasztást) a boncmesterek szakmai felügyeletével megbízott orvos által 

megbízott munkatárs szervezi meg. 
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(3) Kizárólag azon holttestek, amelyek egész testként temethetőek el (a testrészek 

egymáshoz természetes módon kapcsolódnak és a rajtuk lévő azonosító szerint 

egyazon személyhez tartoznak), szállíthatók ki nevesített hamvasztó aljban a temetésre 

(hamvasztásra). A név szerint temetésre küldött elhunytakat a leltárban és a 6. sz. 

melléklet szerinti naplóban temetettként kell megjelölni. 

(4) Név nélküli szervládaként küldendők ki azon emberi maradványok, amelyek nem 

azonosíthatóak, több elhunytból származnak. 

(5) A gratis-ládák és hamvasztó aljak tartalmát minden esetben le kell fedni zsákkal, 

fóliával vagy lepedővel. Az elszállítást megelőzően a nem tartósított anyagokat 

tartalmazó gratis-ládákat hűtve kell tárolni. Valamennyi gratis-ládát és hamvasztó aljat 

illetéktelenek elől elzárva kell tartani. 

(6) A gratis-ládákat és hamvasztó aljakat a feladattal megbízott boncmester adja ki a 

halottszállítónak. A halottszállító az átvétel tényét írásban igazolja. Az ügyintézés és a 

gratis-ládák, hamvasztó aljak kiadása munkaidőben történhet. 

(7) A felajánlott és átvett holttest (át)szállításával és temetésével kapcsolatos költségeket 

az Intézet viseli.  

(8) Minden tanévben az Intézet kijelölt dolgozói és orvostanhallgatók búcsúztatják 

temetői megemlékezés keretében a testüket a tudományos kutatás és oktatás számára 

felajánlott elhunytakat. 

3. MELLÉKLETEK: 

1. sz. melléklet: Felajánló nyilatkozat holttest anatómiai oktatás és kutatás céljából történő 

felhasználásához 

2. sz. melléklet: Hozzátartozói beleegyező nyilatkozat holttest anatómiai oktatás és kutatás 

céljából történő felhasználásához  

3. sz. melléklet: A temetésre történő szállításhoz mellékelendő nyilatkozat 

4. sz. melléklet: Boncolás során kiemelt szerv és/vagy szövet átadása 

A/ Jegyzőkönyv boncolás során kiemelt szerv és/vagy szövetátadás–átvételről anatómiai 

oktatás, kutatás céljára 

B/ Dokumentáció boncolás során szerv és/vagy szövet átadásról anatómiai oktatás, kutatás 

céljára 

5. sz. melléklet: Hűtési díj - Halott hűtése, tárolása  

6. sz. melléklet: Adminisztrátori napló  

7. sz. melléklet: Leletár 

8. sz. melléklet: Hozzájárulás anatómiai oktatási készítmények kölcsönzéséhez  

9. sz. melléklet: Hozzájárulás anatómiai oktatási készítmények külföldre irányuló 

kölcsönzéséhez – Szállítási és kezelési igazolás 

10. sz. melléklet: Az elhunyt átvételét megtagadó nyilatkozat 

11. sz. melléklet: Ellenőrzési nyomvonal és folyamatábra 
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1. sz. melléklet 

 

 

Iktatószám:  

 

 

Felajánló nyilatkozat 

(2 oldalas egy papírlapra nyomtatandó!) 

holttest anatómiai oktatás és kutatás céljából történő felhasználásához 

 

 

1) Alulírott …………………………………………….............................. születtem ……... év 

……………………. hónapjának ........... napján, édesanyám neve: 

…………………………, szem. ig. számom: ……………………, telefon: 

………………………, lakcímem: 

…………………………………………………………………………… (a továbbiakban: 

Felajánló) jelen okiratban józan megfontolás után, minden idegen befolyástól mentesen, 

belátási képességem teljes birtokában ezennel aláírásommal igazolva kijelentem, hogy a 

Semmelweis Egyetem (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.; adószáma: 19308674-2-42; 

azonosító száma: FI 62576; az érintett szervezeti egység: Anatómiai, Szövet- és 

Fejlődéstani Intézete (a továbbiakban: Intézet) részére oktatási és tudományos kutatási 

célokra halálom után testemet felajánlom. Felajánlásom célja a tudomány, különösen az 

orvostudomány fejlődésének támogatása, az oktatás, tudományos kutatás és gyógyítás 

segítése. 

2) Jelen nyilatkozat útján az Eütv. értelmében önrendelkezési jogomat akként gyakorlom, 

hogy hozzátartozóim számára meghagyom, hogy holttestemet az Intézetben meg ne 

tekintsék, annak birtoklásával és felhasználásával összefüggésben az Intézettel szemben 

igényt ne érvényesítsenek. 

3) Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy a felajánlásom ingyenes. 

4) Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem és saját rendelkezésemnek tekintem, hogy 

 az Intézet testemet az oktatás és kutatás sajátosságaiból adódóan több évig, akár 

évtizedekig megtarthatja; 

 testem az egyetemi anatómiai oktatás és kutatás sajátosságaiból és a tárolás 

időtartamából adódóan hozzátartozóim számára azonosíthatatlanná válhat; 

 testem kegyeleti szempontok figyelembevételével történő helyreállításáról az oktatási, 

kutatási tevékenység jellegéből adódóan kifejezetten, továbbá visszavonhatatlanul és 

feltétlenül lemondok, különös tekintettel a tudományos kutatási és oktatási célokra és az 

Eütv. 222/A. § (2) bekezdése szerinti halottkonzerválásra; 

 az eltemetés hamvasztással történik, az elhunytak hamvait az Egyetem az Új Köztemető 

(1108 Budapest, Kozma utca 8-10.) Szóróparcellájában polgári szertartás keretében 

helyezteti végső nyugalomra; 

 a temetés költségei teljes egészében a Semmelweis Egyetemet terhelik; 

 jelen nyilatkozatomat az Intézetben szóban, vagy írásban, az Egyetemhez/Intézethez 

címzett és küldött külön ”Lemondó nyilatkozat”-ban bármikor visszavonhatom; 

 amennyiben a hozzátartozók azt igénylik az Intézettől, az elhunytak éves búcsúztatásán 

részt vehetnek; az Intézet ennek helyéről és időpontjáról a minden évben a honlapján 

értesíti az érdeklődőket; 
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 jelen nyilatkozatban foglalt felajánlás csak belföldön bekövetkezett halálom esetére 

vonatkozik; 

 az Intézet jogosult a felajánlást visszautasítani; 

 a testem visszautasítása esetén a halottszállítás, hűtés és temetés költsége a temetésre 

kötelezett hozzátartozót terheli; 

hozzájárulásomat adom az Intézet számára nevemet, születési időmet, édesanyám nevét, 

személyi igazolvány számom, lakcímemet, telefonszámomat és a felajánlásom tényét 

nyilvántartásba vegye és kezelje. 

 

Ügyintézés: 

Elhunyt szállításával kapcsolatos ügyintézés munkaidőben az Intézetben: 061/215-6920 

telefonszámon, az 53699-es melléken. 

Munkaidőn túl és munkaszüneti napokon: az Országos Patológiai, Igazságügyi és Biztosítás-

orvostani Intézetben: 061/459-1500 telefonszámon, az 53462-es melléken. 

 

A fentieket megértettem és a nyilatkozatot saját rendelkezésemként elfogadom.  

A feltett kérdéseimre ………………………………………., az Intézet munkatársától 

kielégítő válaszokat kaptam. További kérdésem nincs. 

Jelen nyilatkozatból egy-egy eredeti példányt a Felajánló, háziorvosom, az Intézet őriz meg. 

Vállalom, hogy a háziorvosi példányt háziorvosomhoz 30 napon belül eljuttatom.  

 

Felajánló:  

 

Kelt: ……………………….., 202…............................. 

 

 ………………………………………… 

 aláírás 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

Név: Név: 

lakcím: lakcím: 

szig.sz.:  szig.sz.:  

aláírás: aláírás: 

 

Felajánlással érintett szervezeti egység értesítése befogadásról* 

 

Budapest, 202…………………………  

 

 ……………………………………………… 

 megbízott orvosaláírása 

 

Budapest, 202…………………………  

 

 ……………………………………………… 

 az Intézet pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása  

                                                           
* A halál tényéről való tudomásszerzést követően töltendő ki 
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2. sz. melléklet 

 

 

Iktatószám: 

 

 

Hozzátartozói beleegyező nyilatkozat 

holttest anatómiai oktatás és kutatás céljából történő felhasználásához 

 

 

1) Alulírott ………………………………………………………..…………… születtem 

……… év…………………………….. hónapjának ……...... napján (édesanyám neve: 

……………………………………..; szem. ig. számom: ……………………….; 

lakcímem: …………………………………………………………….; a továbbiakban: 

Felajánló) jelen okiratban befolyástól mentesen, belátási képességem teljes birtokában az 

alábbi nyilatkozatot teszem.  

Néhai ………………………………………………………..………. (születési név: 

………………………………..…………), anyja neve ………………………………., 

született ……………………………………….., szig. szám: ……………………. 

hozzátartozóm volt, a rokonsági fok megnevezése: ……………………………………. 

kijelentem, hogy az elhunytnak temetésre kötelezett alábbi hozzátartozója vagyok 

(megfelelő aláhúzandó):  

 együtt élő házastárs, vagy élettárs, 

 egyéb közeli hozzátartozó: egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt 

gyermek, örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő, a testvér. 

Néhai ……………………….-én elhalálozott.  

2) Kijelentem, hogy nem bírok arról tudomással, hogy néhai életében tiltakozó nyilatkozatot 

tett a holtteste anatómiai oktatási és kutatási célú felhasználása vonatkozásában.  

Az Eütv. 222. § (2) bekezdés b) pontja alapján beleegyezésemet adom néhai holttestének 

anatómiai oktatás és kutatás céljára történő felhasználásához a Semmelweis Egyetem 

(székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.; adószáma: 19308674-2-42; azonosító száma: FI 

62576; az érintett szervezeti egység: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete (a 

továbbiakban: Intézet) részére. 

Felajánlásom célja a tudomány, különösen az orvostudomány fejlődésének támogatása, az 

oktatás, tudományos kutatás és gyógyítás segítése. 

3) Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy a beleegyezésemet ellenérték nélkül teszem. 

4) Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem és elfogadom, hogy 

 jelen nyilatkozatom visszavonására nincs lehetőség; 

 az Intézet az elhunyt holttestét az oktatás és kutatás sajátosságaiból adódóan több évig, 

akár évtizedekig megtarthatja; 

 a holttest az egyetemi anatómiai oktatás és kutatás sajátosságaiból és a tárolás 

időtartamából adódóan a hozzátartozók számára azonosíthatatlanná válhat; 

 a holttest kegyeleti szempontok figyelembevételével történő helyreállításáról az 

oktatási, kutatási tevékenység jellegéből adódóan kifejezetten, továbbá 

visszavonhatatlanul és feltétlenül lemondok, különös tekintettel a tudományos kutatási 

és oktatási célokra és az Eütv. 222/A. § (2) bekezdése szerinti halottkonzerválásra; 
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 a hamvakat az Intézet az Új Köztemető (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.) 

Szóróparcellájában megemlékezési szertartás keretében helyezi végső nyugalomra, s 

ennek költségei teljes egészében a Semmelweis Egyetemet terhelik (az Intézet az 

elhunytak éves búcsúztatási helyéről és időpontjáról a honlapján minden évben értesítést 

tesz közzé); 

 nem tartok igényt a hamvak kiadására; 

 az Intézet jogosult beleegyezésem ellenére a holttestet visszautasítani. Ezekben az 

esetekben a hűtés, halottszállítás és temetés költségei engem terhelnek, kivéve, ha 

köztemetésre kerül sor; 

 hozzájárulásomat adom az Intézet számára, hogy nevemet, születési időmet, édesanyám 

nevét, személyi igazolvány számomat, lakcímemet és a beleegyezésem tényét 

nyilvántartásba vegye és kezelje. 

 

A fentieket megértettem és elfogadom. A feltett kérdéseimre 

…………………………………., az Intézet munkatársától kielégítő válaszokat kaptam. 

További kérdésem nincs. 

Jelen nyilatkozatból egy-egy eredeti példányt  

 a nyilatkozatot tevő,  

 az Intézet 

őriz meg.  

 

Kelt: ……………………….., 202….................... 

 

 ……………………………………………… 

 nyilatkozattevő aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

Név: Név: 

lakcím: lakcím: 

szig.sz.:  szig.sz.:  

aláírás: aláírás: 

 

Felajánlással érintett szervezeti egység értesítése befogadásról* 

 

Budapest, 202…………………………  

 

 ……………………………………………… 

 megbízott orvos 

 

Budapest, 202…………………………  

 

 ……………………………………………… 

 az Intézet pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása 

 

  

                                                           
* A halál tényéről való tudomásszerzést követően töltendő ki 
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3. sz. melléklet 

 

 

Iktatószám: 

 

 

 

A temetésre történő szállításhoz mellékelendő nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete (továbbiakban Intézet) 

az alábbiakban igazolja, hogy részére a …………………………………..…… iktatószámú 

nyilatkozaton oktatási és kutatási céllal felajánlást tett/felajánlott1 néhai 

……………………………………..………………………………. (szül. helye és ideje: 

………………………………………………; an.: 

….…………………………………………) holtteste az Intézetből hamvasztás céljából 

elszállításra kerül.  

Az elhunyt nevével ellátott koporsóban fellelhető földi maradványai hozzátartozói 

megtekintésre és azonosításra nem alkalmasak. 

 

 

 

Kelt: ……………………….., 20….................... 

 

 

 

 …………………………………………… 

 az elhunytat átadó orvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 a megfelelő rész aláhúzandó 
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4. sz. melléklet 

Iktatószám: 

 

Boncolás során kiemelt szerv és/vagy szövet átadása 

 

A/ Jegyzőkönyv boncolás során kiemelt szerv és/vagy szövetátadás – átvételről 

anatómiai oktatás, kutatás céljára 

 

 

Készült ……………………-én a(z) …………….…………………………….…… 

épületében. 

 

Jelen vannak: 

……………………………………………………………… (a továbbiakban: átadó orvos) és 

……………………………………………………………… (a továbbiakban: átvevő orvos). 

 

A mai napon átadásra kerülnek a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 

Intézete (a továbbiakban: Intézet) részére az alábbi szervek, szövetek:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A szervek, szövetek tételes felsorolását az elhunytak boncolási jegyzőkönyvének számával 

jelen nyilatkozat melléklete tartalmazza. 

 

Átadó orvos megállapítja, hogy az átadó egészségügyi szolgáltató az átadásra kerülő szervet, 

szövetet olyan boncolt elhunytból távolította el, akinél nem maradt tiltakozó nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy holttestéből szervet és szövetet kutatás vagy oktatás céljából 

eltávolítsanak, és ilyet nem is juttattak el hozzá (Eütv. 211. §). 

 

Átadó orvos megállapítja azt is, hogy a holttestből történő szerv-, szövetkivétel tényét és 

annak célját a boncolási jegyzőkönyvben rögzítették. 

 

Az átadott szerv, és/vagy szövet a ……………………………………………… 

tetemtárolójában van elhelyezve, és az anatómiai oktatás és kutatás céljára alkalmas 

állapotban kerül átadásra. 

 

Átvevő orvos gondoskodik a szervnek, és/vagy szövetnek az Intézetbe történő szállításáról. 

 

Jelen jegyzőkönyv egy eredeti példányát az átadó egészségügyi szolgáltató, egy eredeti 

példányát az Intézet őrzi. 

kmf. 

 

 ………………………………………….. ………………………………………….. 

 átadó orvos átvevő orvos  
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B/ Dokumentáció boncolás során szerv és/vagy szövet átadásról anatómiai oktatás, 

kutatás céljára 
 

 

 

Készült (egészségügyi szolgáltató megnevezése): 

……………………………………………… 

Készítette (orvos neve olvashatóan): 

…………………………………………………………… 

 

A mai napon megküldésre kerülnek a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és 

Fejlődéstani Intézete (a továbbiakban: Intézet) részére az alábbi szervek, szövetek: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A szervek, szövetek tételes felsorolását az elhunytak boncolási jegyzőkönyvének számával 

jelen nyilatkozat melléklete tartalmazza. 

 

Megállapítottam, hogy az elhunytnál nem maradt tiltakozó nyilatkozat arra vonatkozóan, 

hogy holttestéből szervet és szövetet kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak, és ilyet nem 

is juttattak el hozzám (Eütv. 211. §). 

 

Megállapítottam azt is, hogy a holttestből történő szerv-, szövetkivétel ténye és annak célja a 

boncolási jegyzőkönyvben rögzítésre került, továbbá hogy a halott temetését az arra 

jogosultak sem szóban, sem írásban nem kezdeményezték. 

 

Az átadott szerv, és/vagy szövet anatómiai oktatás és kutatás céljára alkalmas állapotban kerül 

átadásra. 

 

Jelen nyilatkozat két eredeti példányban készült, egy eredeti példányát az átadó egészségügyi 

szolgáltató, egy eredeti példányát az Intézet őrzi. 

 

 

 

Kelt: ……………………….., 202….................... 

 

 

 

 …………………………………………… 

 átadó orvos aláírása, pecsétje 
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Melléklet az anatómiai oktatás és kutatás céljára átadott szervek és/vagy szövetek tételes 

felsorolásáról 

 

 

 Átadott szerv megnevezése Boncolási jegyzőkönyv száma 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

………………….., 202………………………….. 

 

 

 

 …………………………………. 

 átadó orvos aláírása, pecsétje 
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5. sz. melléklet 

 

 

 

Hűtési díj 

 

Halott hűtése, tárolása 

 

 

 

A hűtési-tárolási átalánydíj túlnyomó részét a holttest elhelyezésének valamint az eltávolítását 

követő fertőtlenítési munkálatoknak a költsége teszi ki. A díj azt a naptári napot követő első 

naptól a 10. naptári napig szól, függetlenül a hűtési napok számától, amely naptári naptól a 

holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt kapott. A 10. naptári nap után minden 

megkezdett hűtési napra ezen felül napi hűtési díj fizetendő. 

Az aktuális hűtési díjakat a Semmelweis Egyetem hatályos Egészségügyi térítési díj 

szabályzata tartalmazza. 
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6. sz. melléklet 

 

 

 

Adminisztrátori napló 
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7. sz. melléklet 

 

 

Leltár 
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Hatálybalépés időpontja: 2022. 

 

8. sz. melléklet 

 

 

Iktatószám: 

 

 

 

Hozzájárulás anatómiai oktatási készítmények kölcsönzéséhez 

 

 

 

A Semmelweis Egyetem 

……………………………………………………………………..…. (továbbiakban 

Kölcsönadó) a gyűjteményéből a mellékletben tételesen felsorolt készítményeket kölcsönzi 

………………………………………………………………………. (a továbbiakban 

Kölcsönvevő) részére oktatás céljára.  

A kölcsönadott készítmények 20…. év …………………… hónap ……. napjától 20… év 

……………………  hónap ……. napjáig lehetnek Kölcsönvevő birtokában, utána azokat 

köteles visszaszolgáltatni.  

A készítmények őrzéséért és állagának megóvásáért, az átadott állapotban történő 

visszaszolgáltatásáért a kölcsönzés, valamint az oda- és visszaszállítás teljes időtartama alatt a 

Kölcsönvevő felel. Kölcsönvevő vállalja, hogy a készítményeket a kegyeleti szabályok 

figyelembe vételével kezeli. 

A Kölcsönvevő az átadásra került készítmények mennyiségi vagy minőségi károsodása esetén 

Kölcsönadó, valamint 3. személyek (Hozzátartozók) felé teljes körű vagyoni és nem vagyoni 

kártérítési helytállási kötelezettséget vállal. 

A készítmények tartósított állapotban kerülnek szállításra. Kölcsönadó ezért garantálja, hogy 

kezelésük, szállításuk semmilyen higiénés és járványügyi nehézséget nem jelent, továbbá 

semmilyen különleges intézkedést nem tesz szükségessé. 

A szállítással kapcsolatban a Kölcsönadó részéről Dr. …………………………………-t 

jelölöm meg kapcsolattartónak. 

A kölcsönvevő részéről kapcsolattartó: ………………………………… 

 

 

 

Budapest, 20………………………… 

 

 …………………………………………….. 

 intézetigazgató 

 

A fentiekben foglalt feltételeket elfogadom. 

 

Budapest, 20………………………… 

 

 …………………………………………. 

 kölcsönvevő intézmény képviselője 



Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat 

23 

Hatálybalépés időpontja: 2022. 

 

A kölcsönzött készítmények tételes felsorolása 

 

 

 

A ………………………………………..…………………………………… (a továbbiakban: 

Kölcsönvevő) képviselője 

…….………………………………………………………………… részére a Semmelweis 

Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete (a továbbiakban: Kölcsönadó) 

gyűjteményéből az alább tételesen felsorolt készítményeket hiánytalanul és rendben átadtam. 

 

 

 
Készítmény leltári megnevezése Leltári száma 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

 

 

 

Budapest, 202……………………….. 

 

 

 …………………………………………. 

 a Kölcsönadó képviselője 

 

 

A felsorolt készítményeket hiánytalanul és rendben átvettem. 

 

 …………………………………………. 

 a Kölcsönvevő intézmény képviselője 
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Hatálybalépés időpontja: 2022. 

 

9. sz. melléklet 

 

 

Iktatószám: 

 

 

 

Hozzájárulás anatómiai oktatási készítmények külföldre irányuló kölcsönzéséhez 

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS KEZELÉSI IGAZOLÁS 

BESCHEINIGUNG FÜR TRANSPORT UND ANWENDUNG 

CERTIFICATE FOR TRANSPORT AND APPLICATION 

 

 

 

A szállításra kerülő anatómiai készítmények a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és 

Fejlődéstani Intézete (a továbbiakban Intézet) anatómiai gyűjteményének részét képezik, és az 

anatómiai oktatás céljára készültek.  

Die transportierten anatomischen Präparate gehören der anatomischen Sammlung des 

Institutes für Anatomie, Histologie und Embryologie der Semmelweis Universität Budapest. 

Die Präparate wurden für Lehre hergestellt. 

The transported anatomical specimens are parts of the anatomical collection of the 

Department of Anatomy, Histology and Embryology of the Semmelweis University, 

Budapest. The anatomical specimens were produced for advanced educational purpose. 

 

Szállítási cím/Adresse/Delivery address: ----------kölcsönvevő teljes címzése---------- 

Visszaszállítás/Zurücktransport/Home address: Budapest, Tűzoltó u. 58. H-1094, Hungary. 

 

Az anatómiai készítmények pontos, tételes felsorolása:/Genaue Liste der Präparate:/List of the 

specimens: 

--- db formalinban fixált ----------------, amelyeken kizárólag anatómiai beavatkozás történt, a 

tételek intézeti regisztrációs számai a következők:  

--- mit Formaldehyde fixierte ----------------, ausschließlich anatomisch behandelt. 

Registrationsnummer wie folgt: 

--- with formaldehyde preservated ----------------, exclusively anatomically dissected. 

Registration numbers: 

 

(m)=férfi, männlich, male, (w)=női, weiblich, female 

 

A készítményeket az Intézet átmenetileg (20---. ------------ ---. és 20---. ------------ ---. között) 

a(z) ----------kölcsönvevő teljes megnevezése---------- (továbbiakban: kölcsönvevő) részére 

átadta, kizárólag orvosi oktatási tevékenység céljából. 

Die Präparate wurden für ----------kölcsönvevő teljes megnevezése----------  zwischen den ---.--

--.20--- und ---.---.20--- vorübergehend zur Verfügung gestellt, ausschließlich für Zwecke der 

medizinischen Weiterbildung. 

The anatomical specimens were allocated temporarily from ---/---/20--- and ---/---/20--- to the 

----------kölcsönvevő teljes megnevezése----------  for only medical educational purpose. 
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Felelős személyek (kölcsönvevő részéről): 

Verantwortliche Personen (kölcsönvevőrészéről: 

Responsible persons of (kölcsönvevő részéről): 

 -------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- 

 

Az anatómiai készítmények kereskedelmi értéket nem képviselnek, és nem képezhetik 

semmilyen adásvétel tárgyát. A kölcsönvevő a készítményeket az oktatási tevékenység 

elvégzése után hiánytalan és intakt állapotban szállítja vissza az Intézet számára. A 

kölcsönvevő garantálja, hogy a készítmények továbbra is oktatásra alkalmas állapotban 

kerülnek vissza az Intézetbe.  

Die anatomischen Präparate besitzen keinen kommerziellen Wert und sind nicht verkäuflich. 

Die Präparate werden nach der Anwendung für Ausbildung von kölcsönvevő in einem 

intakten und unversehrten Zustand in das Institut zurücktransportiert. Die Präparate werden 

ferner in der anatomischen Ausbildung, in Lehre verwendet, der entsprechende Zustand wird 

von kölcsönvevőgarantiert. 

The anatomical specimens have no commercial value, any kind of purchase and sale is 

forbidden. After the educational application, the specimens will be transported from 

kölcsönvevő to the Department in intact condition. The specimens will be used for anatomical 

education. Their condition is guaranteed by kölcsönvevő. 

 

A készítmények fixált állapotban kerülnek szállításra. Kezelésük, szállításuk így semmilyen 

higiénés és járványügyi nehézséget nem jelent, és semmilyen különleges intézkedést nem tesz 

szükségessé. A kölcsönvevő garantálja, hogy a készítmények állagmegóvása a szállítás alatt és 

az elvégzett oktatói tevékenység során megvalósul. 

Die Präparate werden in fixiertem Zustand transportiert und verwendet, aus hygienischer und 

epidemiologischer Sicht bestehen keine Bedenken. Kölcsönvevő garantiert, dass die Präparate 

während der Anwendungen weitgehend geschont werden. 

The specimens are in preservated condition. The transportation is absolutely harmless, no 

hygienical, epidemiological and toxical danger. Kölcsönvevő guarantees the protection of 

specimens during transportation and the educational application as well. 

 

A készítmények szállításáért és kezelésért a(z) kölcsönvevő felel, a magyar, a német, továbbá 

az európai ide vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és a kegyeleti szabályok 

messzemenő figyelembe vételével. A szállítmány kísérője Dr. ------------------------------, az 

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársa, valamint --------------------------- 

autóvezető. 

Für den Hin- und Zurücktransport der Präparate ist kölcsönvevő zuständig und verantwortlich, 

entsprechend der ungarischen, deutschen und europäischen Vorschriften und Regelungen. Der 

Transport wird von Dr. ------------------------------, Mitarbeiter des Anatomischen Institutes 

begleitet. Unterstützt wird er vom ------------------------------, Autofahrer. 

Kölcsönvevő is in charge of the specimens during the bidirectional transport according to the 

Hungarian, German and European laws. Attender of the transport is Dr. --------------------------

----, co-worker of the Department of Anatomy, Histology and Embryology; car driver. 
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Budapest, 20---. ----------------- ---. (---.---.20---, ---/---/20---) 

 

 

Intézetigazgató      Kölcsönvevő 

Igazgató/Direktor/Director     

Semmelweis Egyetem     

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet   

Tűzoltó u. 58. 1094 Budapest   

Magyarország/Ungarn/Hungary    
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10. sz. melléklet 

 

 

Iktatószám: 

 

 

 

Az elhunyt átvételét megtagadó nyilatkozat 

 

Nyilatkozat 

 

 

 

A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, (a továbbiakban: Intézet) 

számára oktatási és kutatási célra a(z) ………………………….. iktatószámú nyilatkozaton 

………. év …………………………. hónapjának ………… napján felajánlott és a ……. év 

………………………. hónapjának ……… napján elhunyt 

……………………………………. szül.: ………………………….………. holttestének 

átvételét az Intézet nem tudja teljesíteni. 

 

Az Intézet megbízott orvosa részéről megállapítást nyert, hogy 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fentiek értelmében az elhunyt temetéséről és a költségek átvállalásáról a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §-a szerinti személynek kell gondoskodnia. 

Az Intézet a hamvasztás/temetés helyére történő kiszállításáig a hatályos díjszabás szerint 

hűtési díjat számít fel, amelynek költsége az eltemettetőt terheli.  

 

 

 

Budapest, 202…………………….. 

 

 

 

P.H. 

 

 

 

 …………………………………. 

 megbízott orvos 
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11. sz. melléklet 

Ellenőrzési nyomvonal 

 

1. táblázat: A felajánlások tételéről és azok kezeléséről (nyilvántartás, stb.) 

 

 

ssz. folyamat lépései előkészítés lépései 

felelősségi szintek folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyó jóváhagyás módja 

1. 
Felajánlás 

személyesen 

időpont egyeztetése 

telefonon 

Megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. n.é. n.é. 

érvényes felajánló 

nyilatkozat 

vagy 

1. 
Szóbeli tájékoztatás 

telefonon 
n.é. 

megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. n.é. n.é. 

formanyomtatvány 

postázása ajánlva 

2. 

Kitöltött, a felajánló 

által visszaküldött 

formanyomtatvány 

iktatása és 

irattárazása 

szóbeli tájékoztatás 

(ld. 1. pont) 

megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. n.é. n.é. 

érvényes felajánló 

nyilatkozat 

 

n.é.: nem értelmezhető 
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2. táblázat: A hozzátartozói beleegyező nyilatkozatok tételéről és azok kezeléséről (nyilvántartás, stb.) 

 

 

ssz. folyamat lépései előkészítés lépései 

felelősségi szintek folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyó jóváhagyás módja 

1. 
Szóbeli tájékoztatás 

telefonon 
n.é. 

megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. 

2. 

Hozzátartozói 

beleegyező 

nyilatkozati 

formanyomtatvány 

postázása vagy 

faxolása vagy 

küldése e-mailben 

szóbeli tájékoztatás 

(ld. 1. pont) 

megbízott 

munkatárs 
megbízott orvos 

Szóban vagy 

írásban referál a 

megb. mt. a  

megb. orvosnak 

megbízott 

orvos 

Szóban vagy írásban 

engedélyezi a 

megbízott 

munkatárs számára 

a hozzátartozói 

beleegyezés 

befogadását 

n.é. 

3. 

A beleegyezését adó 

hozzátartozó által 

kitöltött nyilatkozat 

iktatása és 

irattárazása 

hozzátartozói 

beleegyező 

nyilatkozati 

formanyomtatvány 

megküldése 

(ld. 2. pont) 

megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. n.é. n.é. 

hozzátartozói 

beleegyező 

nyilatkozat 

 

2. holttest és szerv/szövet átvételének és visszautasításának lépései; 

3. feldolgozás, tárolás, temetésre előkészítés során elvégzendő feladatok. 

  



Oktatási és kutatási célra felajánlott holttestek kezeléséről szóló szabályzat 

30 

Hatálybalépés időpontja: 2022. 

 

 

 

3. táblázat: A holttest átvételének, feldolgozásának és tárolásának lépései 

 

 

ssz. 
folyamat 

lépései 
előkészítés lépései 

felelősségi szintek folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyó jóváhagyás módja 

1.  

Intézet telefonon 

értesül a 

halálesetről 

n.é. 
megbízott 

munkatárs 
megbízott orvos 

Szóban vagy 

írásban referál a 

megb. mt. a  

megb. orvosnak 

n.é. n.é. n.é. 

2. 

Holttest 

befogadása, 

felajánlói 

nyilatkozat1 

intézeti 

példányának 

ellenőrzése 

ld. 1. pont 
megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. 

megbízott 

orvos, az 

Intézet 

pénzügyi 

ellenjegyzője 

Aláírják a felajánló 

és a beleegyező 

nyilatkozaton a 

holttest 

befogadásáról szóló 

részt 

Már meglévő 

felajánló és 

beleegyező 

nyilatkozat, az aláírt 

befogadó résszel 

3. 

Átszállítás 

megszervezése, 

megrendelése 

ld. 2. pont 
megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. 

megbízott 

orvos 

Szóban vagy írásban 

engedélyezi az 

átszállítást 

szállítási 

megrendelő 

dokumentum 

4. Holttest átvétele ld. 3. pont 
megbízott 

boncmester 
megbízott orvos 

Holttest és a vele 

érkezett 

dokumentumok 

megtekintése 

megbízott 

orvos 
szóbeli utasítás 

halottvizsgálati 

bizonyítvány 

szállító levél és 

számla 

5. 

Holttest 

feldolgozása és 

tárolása 

ld. 4. pont 
megbízott 

boncmester 
megbízott orvos 

Holttest 

megtekintése 

megbízott 

orvos 
szóbeli utasítás 

beavatkozási lap 

adminisztrátori n. 

leltár 
 

1Amennyiben hozzátartozói beleegyezés történik, ez a pont a 2. táblázat tartalmával egészül ki.  
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4. táblázat: A holttest visszautasításának lépései 

 

 

ssz. folyamat lépései előkészítés lépései 

felelősségi szintek folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyó jóváhagyás módja 

1.  

Intézet telefonon 

értesül a 

halálesetről 

n.é. 
megbízott 

munkatárs 
megbízott orvos 

Szóban vagy 

írásban referál a 

megb. mt. a  

megb. orvosnak 

n.é. n.é. n.é. 

2. 
Döntés a 

visszautasításról 
ld. 1. pont 

megbízott 

orvos 
n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. 

3. 

Visszautasítás 

közlése a 

haláleset 

bejelentőjével 

szóban és írásban 

ld. 2. pont 
megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. 

megbízott 

orvos 

visszautasító 

nyilatkozat kitöltése, 

lepecsételése és 

aláírása 

visszautasító 

nyilatkozat 
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5. táblázat: A temetésre előkészítés során elvégzendő feladatok 

ssz. folyamat lépései 
előkészítés 

lépései 

felelősségi szintek folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző 
ellenőrzés 

módja 
jóváhagyó 

jóváhagyás 

módja 

1.a 

Temetésre szánt 

tetemanyag 

gyűjtése 

feldolgozáskor 

keletkezett 

maradványok 

gyűjtése 

megbízott 

boncmester 
n.é. n.é. megbízott orvos 

szóbeli utasítás, 

beavatkozási lap 

kitöltése 

Beav. lapon „temethető 

maradvány”-ként 

feltüntetve 

1.b 

Temetésre szánt 

tetemanyag 

gyűjtése 

az oktatásból 

leadott 

maradványok 

gyűjtése 

Boncmesterek, 

megbízott 

boncmester 

Boncteremvezető 

orvos 
n.é. 

Boncteremvezető 

orvos 
szóbeli utasítás n.é. 

2. 

Hamvasztó 

üzembe történő 

elszállítás 

megrendelése 

ld. 1.a és 1.b 

pontok 

megbízott 

munkatárs 
n.é. n.é. megbízott orvos szóbeli utasítás szállítási megrendelő 

3. 

Elszállításhoz és 

hamvaszttatáshoz 

szükséges 

dokumentáció 

elkészítése 

n.é. 
megbízott 

munkatárs 
Megb. orvos 

előkészített 

dokumentáció 

áttekintése 

megbízott orvos 

a megbízott 

munkatárs által 

előkészített 

kísérő 

dokumentumokat 

aláírja, 

lepecsételi 

Hamvasztási 

megrendelő 

Nyilatkozat az Intézet 

temettetői 

jogosultságáról 

3. sz. nyilatkozat 

halottvizsgálati 

bizonyítvány IV. 

példánya 

felajánló nyilatkozat 

Adminisztrátori napló 

Leltár 

4. 
Maradványok 

kiadása 
ld. előző pontok 

megbízott 

boncmester 
n.é. n.é. Megb. orvos szóbeli utasítás szállító levél 
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