
Subject: Halottakkal kapcsolatos rendelkezések_15344-10_JIF 

From: Országos Tisztifőorvos [mailto:tisztifoorvos@nnk.gov.hu]  

Sent: Tuesday, March 31, 2020 9:45 AM 
 

 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
 

ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS  
 

Valamennyi Fekvőbeteg Szakellátást Nyújtó Iktatószám: 15344-10/2020/JIF 

Egészségügyi Szolgáltató Vezetője  

részére 
 

Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Parancsnok Úr! 
Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 
 

 

Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr halottvizsgálattal és boncolással kapcsolatos 

IV/2870/2020/EAT számú állásfoglalásában meghatározta a halottvizsgálat rendjét a 

veszélyhelyzet ideje alatt, és intézkedésemet kérte az alábbiak megvalósítása érdekében: 

 

"A veszélyhelyzetre való tekintettel a helyszíni halottvizsgálattal és a boncolásokkal 

kapcsolatban a következőket rendelem el. 

 

A veszélyhelyzet teljes időtartama alatt a kórboncolások felfüggesztése minden esetben - 

egészségügyi intézményben és egészségügyi intézményen kívül elhunytakra vonatkozóan - 

érvényes 

 

Az egészségügyi intézményen kívül történt halálesetek helyszíni halottvizsgálata során 

hatósági, illetve igazságügyi boncolás továbbra is csak azokban az esetekben javasolható a 

halottvizsgálatot végző orvos által, ha a halottvizsgálat olyan értékelhető releváns körülményt 

tár fel, amely nem természetes okú halál bekövetkeztének gyanúját veti fel és e tény az 

ügyben eljáró hatóság mérlegelését követeli meg. Ezekben az esetekben helyszíni 

halottvizsgálatot folytató orvos feladata továbbra is a rendőrség értesítése, az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a halottvizsgálatról és halottakkal kapcsolatos eljárásról 

szóló 351/2013. (X. 4.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

 

A helyszíni halottvizsgálatot végző orvos, illetve patológus szakorvos csak akkor javasolhat 

hatósági-, vagy igazságügyi boncolást, ha nem természetes okú halálra van gyanú. A hatósági 

vagy büntető eljárás megindítása, illetve a hatósági vagy igazságügyi boncolásról való döntés 

továbbra is a rendőrség feladata. 
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A halottvizsgálatot végző orvos minden egyéb esetben a természetes okú halálokra vonatkozó 

eljárásrendet alkalmazza. Ilyen esetekben, ha nem meghatározható a halál oka, törekedni kell 

az esetleges kórelőzményi adatok beszerzésére. 

 

A természetes halál pontos okának tisztázására sem hatósági, sem igazságügyi boncolás nem 

rendelhető el. Amennyiben a helyszíni halottvizsgálat vagy hatósági/igazságügyi boncolás 

során felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, úgy a kórházi betegeknél előírt, jelenleg 

érvényben lévő eljárásrendet kell alkalmazni. 

 

A boncolások felfüggesztéséről szóló utasítás sem a hatósági, sem az igazságügyi 

boncolásokat nem érinti." 
 

Tisztelettel: 

 

Dr. Müller Cecília 
országos tisztifőorvos megbízásából 

 

 

 

Pásti Marianna Mónika 

titkársági ügyintéző 
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