
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ URNÁS TEMETÉSEKRŐL 

Tisztelt ügyfelünk! 

Engedje meg, hogy néhány sorban tájékoztassuk az urnás temetések esetén szokásos 

eljárásrendről: 

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

nem kéri, úgy a hamvasztáshoz a haláleset helye szerinti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

engedélye szükséges, melynek beszerzését társaságunk vállalja.  

Amennyiben az elhalálozás fekvőbeteg intézményben történt, vagy otthoni elhalálozás esetén az orvos 

boncolást rendelt el, úgy a hamvasztást a fekvőbeteg intézmény patológusa engedélyezheti. Ez esetben 

kollégáink minden esetben az illetékes patológiával felveszik a kapcsolatot, temetési időpontot az ő 

tájékoztatásuk alapján számolunk. 

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

temetési időpontot is csak ennek birtokában adhatnak. 

Hamvasztás esetén a halottvizsgálati bizonyítványon jelölni kell azt a tényt, hogy az elhunyt hamvasztható, 

továbbá az anyakönyvi hivatal bélyegzője is szükséges, annak igazolására, hogy anyakönyvezésre az elhunyt 

dokumentumait befogadta. A hamvasztás elvégzésére a hamvasztó üzem a beszállítástól számított 4-5  napot 

kér. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elhalálozástól számított kb. 2 hét múlva kerülhet sor az eltemetésre. 

Lehetőség van azonban a hamvasztáshoz azonnali díj megfizetésére, melynek mértéke jelenleg 15.000 Ft + 

Áfa. Az azonnaliság kizárólag a hamvasztás elvégzésére vonatkozik, ez esetben a hamvasztó 24 órán belül 

elvégzi a hamvasztást.  

Hamvasztás esetén is szükség van arra, hogy elhunyt szerettüknek ruhát adjanak le, mert a szállítás ruha nélkül 

nem történhet meg. Hamvasztáshoz cipőt nem fogadunk el. Elhunyt szerettük ruháját, illetve az esetleges 

kórházi hűtés és öltöztetési díjat ügyintézőnknek kérjük átadni, melyet minden esetben a területileg illetékes 

patológiára vagy az öltöztetést végző kollégáinknak továbbítunk. 

A hamvak temetőn belül elhelyezhetőek hagyományos sírhelybe, sírboltba, urnasírboltba, urnaföldbe, 

urnafalba, vagy az arra kijelölt helyen szétszórhatók. A temetésre kötelezett kérésére a hamvak kiadhatók, 

ehhez azonban szükség van az elhunyt végrendeletére, vagy a hamvakat tároló személy teljes bizonyító erejű 

magánokiratára. Amennyiben az urnát más temetőben, temetkezési emlékhelyen kívánják eltemetni, úgy 

temető üzemeltetőjének befogadó nyilatkozatára van szükségünk.  

A pécsi köztemetőben lehetőség van az elhunytak hamvasztás előtti megtekintésére, melynek időpontját 

minden esetben kollégáinkkal egyeztetni szükséges. A hamvasztás előtti megtekintés díjtétele 10.000 Ft. 

Urnás temetések az alábbi időintervallumban lehetségesek: hétfőtől-péntekig 10:30, majd 12-15 óráig. Ezen 

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

temetéseket 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 


