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Ügyiratszám: ZA-05/NEO/31693-1//2022  Tárgy: Tájékoztatás igazgatási szünet alatt 

a boncolás nélküli hamvasztás 

engedélyeztetéséről 

Ügyintéző: Horváthné Vörös Valéria    

Telefon: 92/351-037    

 

Valamennyi felnőtt, vegyes és gyermek körzetet ellátó háziorvos részére  

Alapellátási ügyelet részére 

Valamennyi önkormányzat jegyzője részére 

Valamennyi temetkezési szolgáltató részére 

 

E-mail útján továbbítandó! 

Tisztelt Háziorvos Asszony Úr! 

Tisztelt Ügyeletvezető Asszony/Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

Tisztelt Temetkezési Szolgáltató Asszony/Úr! 

 

A Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részéről fenti tárgyban az alábbiakról 

tájékoztatom: 

A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. 

§ (6) bekezdésében foglaltak szerint természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került 

sor, a holttest elhamvaszthatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala engedélyezi. Továbbá az 1991. évi XI. törvény 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 6. § (1) bekezdés előírásai alapján az 

egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében, a j) 

pont alapján felügyeletet gyakorol a halottkémlés szakszerűsége felett. Engedélyezi a nem kórházban 

elhunyt személy holttestének elhamvasztását. 

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet valamennyi kormányzati 

igazgatási szerv vonatkozásában igazgatási szünetet rendelt el, az igazgatási szünet 2022. december 

22. napjától 2023. január 6. napjáig tart. 

 

Zalaegerszeg és Lenti járás vonatkozásában a kormányzati igazgatási szünet ideje alatt a 

boncolás nélküli hamvasztás engedélyezésének rendje: 

  

Személyes ügyfélfogadás helye: 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály utca 2.  

                                                        (ZÓNA Kormányablak) 

Ügyfélfogadás ideje: 

 2022. december 22. (csütörtökön) 8,30 - 13:00 óráig 

 2022. december 28- (szerda) 8,30 - 13:00 óráig  

 2023. január 3. (kedd) 8,30 - 13:00 óráig  

 2023. január 5. (csütörtök) 8,30 - 13:00 óráig  
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A tárgybani ügyek intézése kizárólag fenti időpontokban történik. Kérem, az ügyben érintett 

hozzátartozókat az ügyintézés módjáról tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Lenti, elektronikus időbélyegző szerint 

 

Dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából:  

 Horváthné Vörös Valéria 

                                                                                közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

 

 

 

Kapják:  

1. Címzett /e-mailen  

2. Irattár 
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