
A szeretett hozzátartozó elvesztése szomorú kötelezettségekkel jár. Társaságunk 
szolgáltatásait úgy alakította ki, hogy segítő partnerek legyünk és megkíméljük a 
hozzátartozókat az amúgy is nehéz helyzetben. 

Gondoskodunk arról, hogy a temetéshez szükséges feltételek széles körét 
biztosítsuk. Segítséget nyújtunk az esetlegesen hiányzó okmányok beszerzésénél, 
elvégezzük az anyakönyveztetést, engedélyeztetéseket, átvesszük és továbbítjuk az 
elhunyt ruháit. 

A következőkben segítséget szeretnénk nyújtani abban, mi a teendő 
szerettünk elvesztése esetén. 

 

Teendők lakáson történő elhalálozás esetén: 

Háziorvos (vagy ügyeletes orvos) értesítése, aki megállapítja a halál beálltát, kiállítja 
a halottvizsgálati jegyzőkönyvet. 

Teendők egészségügyi intézményben történő elhalálozás esetén: 

A halottvizsgálati jegyzőkönyvet a felvételi iroda állítja ki, az elhunyt személyes 
tárgyainak és a zárójelentés átvétele után megkezdődhet a temetés ügyintézése. 

Teendők közterületen történő elhalálozás esetén: 

Rendőrség értesítése, a halottszemlét a hatóság végzi el. 

Teendők külföldön történő elhalálozás esetén: 

Amennyiben a konzuli szolgálat tudomást szerez egy magyar állampolgár külföldi 
elhalálozásáról, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert 
hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához 
szükséges intézkedésekről. A konzul kérés esetén segítséget nyújt a halottszállítást 
végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban 
az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi 
a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. 

 

Elhunyt szállítása: 

Társaságunk 24 órás halottszállítási ügyeletet tart, a megadott helyszínre az 
értesítést követően a lehető leghamarabb kiérünk, és segítünk az elhunyt méltó 
elszállításában. 

Halottszállítási ügyelet elérhetősége: 

Telefon: 72/805-440 



Mobil: 30/449-0261 

 

Halotti anyakönyveztetés: 

A temetés megrendelésével kapcsolatos első teendő az elhunyt halotti 
anyakönyveztetése, amelyhez a szükséges okmányok: 

- Halottvizsgálati jegyzőkönyv 

Ha az elhunyt nőtlen, vagy hajadon családi állapotú: 

- személyi igazolványa 
- lakcím kártyája 
- születési anyakönyvi kivonata 

Ha az elhunyt házas családi állapotú: 

- az elhunyt és a túlélő házastárs személyi igazolványa 
- lakcím kártyája 
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata 
- házassági anyakönyvi kivonatuk 

Ha az elhunyt elvált vagy özvegy családi állapotú: 

- személyi igazolványa 
- lakcím kányája 
- születési anyakönyvi kivonata 
- elvált családi állapotú esetén a jogerős bontóítélete 
- vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, amely az előző házasság 
megszűnését igazolja. 
- özvegy családi állapotú esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata 

Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén az anyakönyvezéshez 
szükséges dokumentumok: 

- eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat 
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata 
- kitöltött és a hozzátartozó által aláírt adatlap 
- az elhunyt magyar állampolgárság igazolása, útlevél vagy személyazonosító 
igazolvány másolatával 
 

Munkatársaink mindebben természetesen segítséget nyújtanak, beszerezzük 
az esetlegesen hiányzó dokumentumokat, elvégezzük az anyakönyveztetést, 
engedélyeztetéseket, átvesszük és továbbítjuk az elhunyt ruháit. 

 


