
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ KOPORSÓS TEMETÉSEKRŐL 

Tisztelt ügyfelünk! 

Engedje meg, hogy néhány sorban tájékoztassuk a koporsós temetések esetén szokásos 

eljárásrendről: 

Koporsós temetésekhez - amennyiben otthonában az elhunytat nem öltöztették fel – kérjük, adjanak le ruhát. 

Amennyiben az elhalálozás lakáson/szociális otthonban történt, és a halottvizsgálatot végző orvos boncolást 

nem rendelt el, úgy temetési időpont a szabad helyek függvényében – amennyiben az anyakönyvi hivatal az 

elhunyt dokumentumait befogadta - azonnal adható.  

Amennyiben a halottvizsgálatot végző orvos boncolást rendelt el, vagy az elhalálozás fekvőbeteg intézetben 

történt, úgy temetési időpontot az illetékes patológia tájékoztatás alapján adhatunk. Elhunyt szerettük ruháját, 

illetve az esetleges kórházi hűtési és öltöztetési díjat ügyintézőnknek kérjük átadni, melyet minden esetben a 

területileg illetékes patológiára vagy az öltöztetést végző kollégáinknak továbbítunk. 

Rendkívüli haláleset esetén az eljáró hatóság engedélye nélkül a temetés nem végezhető el, kollégáink 

temetési időpontot is csak ennek birtokában adhatnak. 

Koporsót hagyományos sírhelybe vagy sírboltba lehet elhelyezni. Sírboltba történő temetés esetén fa, fém 

vagy üveg koporsó kérhető. Fakoporsó esetén belső, ún. fémkoporsó használata is kötelező, melyet minden 

esetben méretre gyártatunk. Egyes fertőző betegségben elhunytaknál kettős koporsó használata előírt, 

függetlenül attól, hogy az elhunytat sírboltba vagy sírhelybe helyezzük örök nyugalomra. Hagyományos 

sírhelybe kizárólag természetes anyagból készült temetkezési kellék helyezhető, kivételt képez ez alól a 

külföldön elhalálozott személy, illetve egyes, törvényben meghatározott, fertőző betegségben elhunyt személy 

temetéséhez használt kellék.  

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy hagyományos sírhelyek esetén, amennyiben a sírhelyen felépítmény 

található, úgy annak járdaszintig történő lebontása koporsós temetéshez kötelező. 

Koporsós temetés esetén, az előravatal ideje alatt a koporsó nyitva maradhat, amennyiben azt az elhunyt 

állapota lehetővé teszi. A temettető dönthet az azonosítás utáni koporsó lezárásról, illetve kérheti az azonosítás 

nélküli, zárt koporsós temetést is. Ez utóbbi esetben az elhunyt azonosítását kollégáink végzik el a 

rendelkezésre álló dokumentumok alapján. A pécsi köztemető elhunyt átvételét végző dolgozója dönthet úgy, 

hogy a koporsó az előravatal ideje alatt nem lehet nyitva, illetve megtilthatja az elhunyt azonosítását is, 

amennyiben állapota ezt indokolja. Ez esetekben az elhunyt csak saját felelősségre tekinthető meg, illetve 

engedélyezhető az a családtagok számára.   

Koporsós temetések az alábbi időintervallumban lehetségesek: hétfőtől-péntekig 12-15 óráig. Ezen 

intervallumon kívül munkaidőn túli, illetve munkaszüneti napi pótdíj megfizetése ellenében tudunk koporsós 

temetést vállalni. 

A szertartás történhet egyházi közreműködéssel vagy polgári búcsúztatással. A temetések egyházi 

lebonyolításával kapcsolatosan a családtagoknak kell eljárni az illetékes plébániahivatalokban, azonban a 

temetések időpontját ekkor is társaságunk ütemezi. 

 

További kérdéseivel forduljon bizalommal ügyintézőinkhez! 

 

 

        Pécsi Köztemető vezetősége 


