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Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére
Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!
Ezen tájékoztatóval próbáljuk a nehéz időszakban megkönnyíteni a szükséges ügyintézést. Az alábbiakat
követve a lehető legoptimálisabban, a lehető legrövidebb idő alatt intézheti elhunyt hozzátartozója ügyét.
A hatályos egészségügyi jogszabályok szerint a Klinikai Központ klinikáin/intézeteiben/tanszékein
elhunytakat a Pathologiai Intézetbe szállítják. A törvényi előírásokban meghatározott esetekben kórboncolást
kell végezni. Ennek szükségességéről és okairól a hozzátartozókat általában a kezelőorvos tájékoztatja. A
boncolást lehetőség szerint 3 munkanapon belül elvégezzük.
Ha a törvény adta lehetőségek fennállnak, az elhunyt hozzátartozói a klinikussal egyetértésben kérvényezhetik
a holttest boncolásának mellőzését. A mellőzés kérését a „Kérelem a kórboncolás mellőzésére” nyomtatványon
írásban kell rögzíteni a 1997. évi CLIV. törvény 219. § szerint. Az elfogadásról a prosector (boncolásért felelős
patológus szakorvos) javaslattétele alapján a Pathologiai Intézet vezetője dönt.
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 211. § (1) bekezdés alapján lehetőség
van az elhunyt személyből szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából, ha ez ellen életében nem tett
tiltakozó nyilatkozatot.
Tennivalók a Pathologiai Intézetben (Szigeti út 12. Elméleti tömb, Rákóczi út 2. K épület)
Az intézet két telephelyen működik. Mielőtt a hozzátartozó a Pathologiai Intézetet felkeresné, célszerű az
alábbi telefonszámokon érdeklődni, hogy fennállnak-e már a személyes ügyintézés feltételei.
Boncmesteri Iroda:
Szigeti út 12.: 536-000/35285 mellék (munkaidőben) 8.00-14.00 óráig
Rákóczi út 2.: 533-133/33383 mellék (munkaidőben) 8.00-14.00 óráig
A Pathologiai Intézetben a boncolás-, vagy annak mellőzése után a hozzátartozó vagy az általa megbízott
temetkezési vállalkozó/vállalat a Halottvizsgálati Bizonyítvány I-IV. példányait, átvételi elismervény
ellenében megkapja, ezek birtokában van módja a halotti anyakönyvezéssel és a temetéssel kapcsolatos
tennivalók intézésére.
A Pathologiai Intézetben a kegyeleti szolgáltatásokat (pl. halott öltöztetés) megbízott személyzet végzi, a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központtal kötött szerződés alapján. A halott öltöztetés díja: 17.000 Ft, azaz
tizenhétezer forint.
Az elhunytat a hozzátartozó Intézetünkben megtekintheti munkaidőben. A megtekintés időpontját minden
esetben egyeztetni szükséges a boncmesterrel. A higiénés szabályok betartása végett a hozzátartozó csak
üvegablakon keresztül búcsúzhat el az elhunyttól.
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