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Tisztelt Gyászoló Család! 

 

Gyászuk e nehéz óráiban ıszinte együttérzésünket fejezzük ki. Tudjuk, ilyenkor a jó szó, a segítı 

szándék, az útbaigazító jó tanács is enyhít a hirtelen támadt gondokon, és megkönnyíti a fájdalmas 

tennivalók intézését. Ezzel a tájékoztatónkkal segítségükre kívánunk lenni elhunyt hozzátartozójuk 

végtisztességének méltó lebonyolításában. 

1. Lakáson történt elhalálozás esetén 

Értesíteni kell a körzeti, vagy ügyeletes orvost, aki megállapítja a halál beálltát, és kiállítja a halott 

vizsgálati bizonyítványt. 

Ezután lehet telefonon hívni az ügyeletes munkatársunkat, 24 órán keresztül vasárnap és 

ünnepnapokon is, az alábbi telefonszámok valamelyikén: 

 

Ügyeleti telefon: 06 (20) 444-96-15 és a 06 (33) 430-430 

 

A Kegyeleti LÉTHÉ Bt. teljes körő temetkezési szolgáltatást nyújt. 

• Itt történik a szükséges kegyeleti kellékek kiválasztása, számlázása és a temetés idıpontjának 

egyeztetése. 

• Megrendelhetı az elhunyt ravatalozása, vidékre való szállítása, és térítésmentesen 

kiszállítva a helyi ravatalozókhoz az itt megrendelt koszorúk, sírcsokrok is. 

• Felvilágosítást és segítséget kapnak az elintézendı hivatalos ügyek lebonyolításához, a 

sírnyitási engedély beszerzéséhez, a sírhely kiválasztásához, az elhunyt 

anyakönyveztetéséhez, az egyházi ügyek intézéséhez stb. 

• Lehetıség van a temetés költségeinek fedezésére, hitel igénybevételére is. 

2. Ha a haláleset gyógyintézetben történt 

• A kórház értesíti a hozzátartozókat 

• Személyesen kell felkeresni valamelyik irodánkat, ahol megbeszélhetik kollégánkkal a további 

tennivalókat.  

• Meghatalmazással a kórházi, anyakönyvezési, és egyéb ilyenkor szokásos ügyintézést 

elvégezzük Ön helyett. 
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3. Anyakönyveztetés 

Az elhunyt anyakönyveztetését mindig a bekövetkezett haláleset helységének területileg illetékes 

önkormányzati szervénél végzik. Az elhunyt anyakönyvezéséhez az 1982/17.törv. rend. 10§.3 

bekezdése alapján a következı okmányok szükségesek: 

• halott-vizsgálati bizonyítvány, 

• az elhunyt személyi igazolványa, útlevele, jogosítványa, lakcímét igazoló hatósági 

igazolvány, 

• az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, 

• 14 éven aluliak haláleseténél a szülık személyi igazolványa és az elhunyt személyi lapja, 

• ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata, 

• ha az elhunyt özvegy volt, akkor a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 

• ha az elhunyt elvált volt, akkor a válást igazoló bírósági végzés, 

• nyugdíjas esetén, az elhunyt nyugdíjas törzsszáma. 

4. Hamvasztás esetén 

Amennyiben az elhunytat a hozzátartozók hamvasztatni kívánják, úgy ezt a tényt minden érdekelt 

szervnél közölni kell: 

• otthon történt halálesetnél a körzeti orvossal, 

• kórházban történtnél a kórbonctannal, 

• mindkét esetnél az anyakönyvvezetınél is, 

• otthon történt halálesetnél (ha az orvos nem rendelt el boncolást) a hamvasztást 

engedélyeztetnie kell a Városi Közegészségügyi Felügyelıségen. 

Engedélyezés után lehet megrendelni a Kegyeleti LÉTHÉ Bt.-nél a hamvasztás lebonyolítását. 

Kérésükre minden engedélyeztetést a Kegyeleti LÉTHÉ Bt. megbízás alapján elvégez. 

5. Egyéb fontos tudnivalók 

Rátemetéshez - amennyiben a sír 25 évnél fiatalabb - a Városi Közegészségügyi Felügyelıség 

engedélye szükséges. 

Sírnyitáshoz, exhumáláshoz, rátemetéshez az engedélyt csak a legközelebbi hozzátartozó kérheti, 

vagy az általa meghatalmazott személy, illetve a Kegyeleti LÉT-HÉ Bt. Exhumáláshoz engedély 5 

éven belül csak köz-érdekbıl adható ki. 

Kriptafelnyitáshoz szintén a Városi Közegészségügyi Felügyelıség engedélye szükséges. Ebben az 

esetben fel kell mutatni a tulajdonjogi lapot, a halotti anya-könyvi kivonatot, és igazolni kell, 

hogy mikor történt az utolsó temetés a kriptában. 
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Amennyiben az elhunyt hozzátartozói rendır orvosi boncolást kívánnak kérni, úgy ezt az igényt a 

Városi Rendırkapitányságon kell bejelenteni. Rendır orvosi boncolás után az elhunyt hamvasztása 

csak a rendırorvos engedélye alapján lehetséges. 

Hamvasztás után lehetıség van arra, hogy a hamvakat a hozzátartozók az otthonukba helyezzék el. 

Lezárt temetıbe csak azok temethetık, akik elıreváltott sírhellyel, kriptával rendelkeznek.  

25 évnél régebbi sírhelyet újra kell váltani. 

Amennyiben igénylik, gyászuk e nehéz óráiban minden további felmerülı gondjaikban segítünk 

Önöknek. 

 

 

Forduljanak bizalommal hozzánk: 

 

a Kegyeleti LÉTHÉ Temetkezési Bt. készséggel áll az Önök rendelkezésére! 

 

 

I R O D Á I N K 

2500 Esztergom, Malonyai utca 8/a. 

nyitva: munkanapokon 7.30 - 14.30 óráig 

Fax/telefon: 36 06 (33) 520-710 

2510 Dorog, Mária út 31/b. 

nyitva: munkanapokon 7.30 - 15.00 óráig 

telefon: 06 (33) 430-430 

2517 Kesztölc, Malom u. 52. 

 

2523 Sárisáp, Fıút 122.  

2534 Tát, Fıút 145. 

2531 Tokod, Rákóczi u. 4. 

telefon: 36 06 (33) 468-573 

2028 Pilismarót, Dobozi M. út 38. 

éjjel-nappal ügyelet: 06 (20) 316 7492 

éjjel-nappal ügyelet: 

06 (20) 444 9615 

06 (33) 430 430 

 


