
Kegyeleti Szabályzat 
 

 
A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem saját halottaival és az egyetem egyéb ha-

lottaival összefüggésben keletkező feladatok és intézkedések rendjét az alábbiak szerint 

határozza meg. 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza, ki tekinthető az Egyetem saját halottjának, 

felsorolja a temetéssel kapcsolatban az Egyetem által vállalt kötelezettségeket, valamint 

szabályozza az eljárás rendjét mind a saját halottak, mind más egyetemi halottak eseté-

ben. 

 

(2) A Szabályzat hatálya az SZMSZ mellékletét képező valamennyi szervezeti egység-

re kiterjed. 

 

II. 

Az Egyetem saját halottai 

 

2.§ 

 

(1) 1A jelen szabályzat alkalmazásában elhalálozásuk esetén az Egyetem saját halottjá-

nak tekintheti: 

 

(a) az Egyetem rektorát és volt rektorait; 

(b) az Egyetem kancellárját, volt kancellárját és volt gazdasági főigazgatóit; 

(c) az aktív tisztségviselők közül a rektorhelyetteseket, a dékánokat, a kabinetfőnök 

főigazgatót, a kancellárhelyetteseket (továbbiakban egyetemi vezetők); 

(d)  a volt egyetemi vezetőket, amennyiben a Debreceni Egyetemen, illetve valame-

lyik jogelődjénél legalább 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeztek; 

(e) kiemelkedő munkássággal bíró egyetemi oktatókat, amennyiben a Debreceni 

Egyetemen, illetve valamelyik jogelődjénél legalább 15 éves közalkalmazotti 

jogviszonnyal rendelkeztek; 

(f) akit a rektor mérlegelési jogkörében eljárva saját halottnak minősít; 

(g) azokat az egyetemi dolgozókat, akik egyetemi munkaköri feladataik teljesítése 

során baleset következtében vesztették életüket. 

 

Az (e) pont tekintetében saját halottnak minősítést bármelyik szervezeti egység vezetője 

kérhet a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével. 
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(2) Rendkívüli esetben (pl. kimagasló, iskolateremtő tevékenység) – az egyéb feltételek 

fennállása esetén – a rektor javaslatára a Rektori Vezetés a 15 éves közalkalmazotti jog-

viszony meglétének követelménye alól felmentést adhat. 

 

(3) Kiemelkedő munkásságú egyetemi oktatónak kell tekinteni a legalább tanszékveze-

tői megbízást betöltött oktatót, akadémikust, az állami-díjjal, Kossuth-, illetve Széche-

nyi díjjal kitüntetett egyetemi oktatót. 

 

III. 

Az Egyetem kötelezettségvállalása 

 

3.§ 

 

(1) 2,3 Saját halottak esetén a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott 

személyek vonatkozásában az Egyetem – rektori engedéllyel – biztosíthat közéleti sír-

helyet, továbbá az Egyetem és az érintett szervezeti egység – amennyiben az szintén 

saját halottjának tekinti az elhunytat – azonos arányban anyagi lehetőségei figyelem-

bevételével fedezheti a temetés költségeit. Az Egyetem a nevében készíttetett nagymé-

retű koszorúval is emlékezik az elhunytra. 

 

(2) 4A 2.§ (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott személyi kör tekintetében az 

Egyetem érintett szervezeti egysége a temetés költségeihez a mindenkori közalkalma-

zotti pótlékalap hússzoros összegével járulhat hozzá. 

 

(3) 5,6 Az Egyetem gondoskodik gyászzászló kihelyezéséről a temetés napján, illetve a 

2.§ (1) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott személyek vonatkozásában a gyász-

jelentés egyetemen belüli közzétételéről, valamint a köszönetnyilvánítással együtt egy 

helyi napilapban történő megjelentetéséről. Az egyetem gondoskodik továbbá a temetés 

napján az egyetem honlapján a nekrológ megjelentetéséről, valamint az Egyetemi Élet 

folyóiratban történő megemlékezésről. 

 

(4) Az Egyetem a gyászzászló kihelyezését saját halottai esetén mind a főépületen, 

mind az elhunyt rendszeres munkavégzésének helye szerinti épületen biztosítja. 

 

(5) A gyászoló család részéről felmerülő további szolgáltatások költségeit az Egyetem 

nem vállalhatja át. 

 

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése az érintett el-

hunyt személyétől függően az egyetemi központi költségvetést, illetőleg az érintett 

szervezeti egység költségvetését terheli. 

 

(7) Az Egyetem a temetés napján a gyászzászló kihelyezését a család kérésére az el-

hunyt rendszeres munkavégzésének helye szerinti épületen biztosítja akkor is, ha az 
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elhunyt nem minősül saját halottnak, ugyanakkor közalkalmazotti jogviszonya alatt 

egyetemi kitüntetésben részesült, vagy a Debreceni Egyetemen, illetve valamelyik jog-

elődjénél legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszonya állt fenn. 
7(8) Az Egyetem az egyetemi lelkészségekkel együttműködve minden évben november 

elején megemlékezést szervez az adott évben elhunyt egyetemi oktatók, dolgozók, va-

lamint hallgatók emlékére. 

 

IV. 

Eljárási rend 

 
84.§ 

 

(1) Az egyetem saját halottaival kapcsolatos ügyintézést a Rendezvénykoordinációs és 

Alumni Központ (RAK) végzi. 

 

(2) Az elhunyt családja, a kórház, illetve a közvetlen munkahelyi vezető vagy munka-

társ bejelenti a halálesetet a RAK-nál. A kari/munkahelyi vezető jogosultság esetén 

kezdeményezi a saját halotti státust a rektornál. 

 

(3) A RAK tájékoztatja a gyászoló családot az Egyetem saját halottainak eltemetésénél 

követett gyakorlatról, továbbá – amennyiben azt a rektor engedélyezi – felajánlja a (4) 

bekezdés szerinti sorrendben következő sírhelyet. 

 

(4) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Debreceni Egyetem 

rendelkezésére bocsátott, a Debreceni Nagyerdei Köztemetőben lévő, az 1. számú mel-

lékletben megjelölt felnőtt sírhelyeket (a továbbiakban: közéleti sírhely) az Egyetem az 

alábbi sorrendben használja fel: 

 

- Aoks 

- Coks 

- Boks 

- Bo 1. sor 

 

(5) Ha a hozzátartozó a sorban következő sírhelyet nem fogadja el, az Egyetem másik 

közéleti sírhelyet nem tud biztosítani, de ebben az esetben is eleget tehet a 3. §-ban fel-

sorolt kötelezettségeinek. 

 

(6) Az elhunyt hozzátartozója tájékoztatja az Egyetemet az elhunyt végakaratáról a 

temetéssel kapcsolatosan. 

 

(7) A temetés időpontjának kitűzéséről, illetve a gyászoló család által igényelt szolgál-

tatásokról a család képviselője a RAK egyik munkatársával együtt tárgyal a temetkezési 

szolgáltatóval. 
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(8) A RAK munkatársa a rektorral történt egyeztetést követően felkéri az Egyetem 

képviselőjét gyászbeszéd megtartására, és segítséget nyújt a gyászoló család részére a 

temetés menetének megszervezéséhez. 

(9) A temetési szolgáltató a 3.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak esetén az Egye-

tem, illetőleg az Egyetem érintett szervezeti egysége nevére és címére állítja ki a szám-

lát, a RAK munkatársával történt egyeztetést követően. 

 

V. 

Záró rendelkezések 

 

5.§ 

 

(1) 9,10A jelen szabályzat nem érinti a karok, a szolgáltató és igazgatási, valamint a 

funkcionális szervezeti egységek azon jogát, hogy munkatársaikat saját halottnak ismer-

jék el, és az eltemettetésükről a saját költségvetésük terhére gondoskodjanak. A felsorolt 

szervezeti egységek jogosultak ebben a kérdésben kiegészítő rendelkezések megalkotá-

sára.  

 

(2) Az Egyetem a Kollektív szerződés rendelkezéseinek megfelelően temetési hozzájá-

rulást biztosít, mely a jelen szabályzat rendelkezéseitől független. 

 

(3) 11A jelen szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 2013. május 9-i ülésén a 

17/2013. (V.9.) számú határozatával elfogadta, rendelkezéseit 2013. május 10. napjától 

kell alkalmazni. Az adott témában korábban hatályban lévő valamennyi utasítás, eljárás-

rend a jelen szabályzat elfogadásával hatályát veszti. Az elfogadást követő módosításo-

kat és hatályba lépésük idejét a lábjegyzetek jelzik. 

 

 

Debrecen, 2019. március 21. 

 

 

 

        Dr. Szilvássy Zoltán 

        rektor 

 

 

 

        Dr. Bács Zoltán 

        kancellár 
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