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570/6.04.2020-as rendelet a 436/2020-as egészségügyi miniszteri rendelet módosításáról a koronavírusban 
elhunyt betegek kezelését szabályozó különleges eljárásmódot illetően 

 

Kiadja az Egészségügyi Minisztérium. 

 

Megjelent a Hivatalos Közlöny 2020. április 7-i, 292. számában. 

 

Az egészségügyi miniszter a következő rendeletet hozza:  

 

1. cikk 

Az egészségügyi miniszter 436/2020-as számú, a koronavírusban elhunyt betegek esetének kezelését 

szabályozó különleges eljárásmódról szóló rendelet melléklete, amely a Hivatalos Közlöny 2020. március 13-i, 

207. számának I. részében jelent meg, módosul és a jelen rendelet mellékletében megjelentekkel 

helyettesítik. 

 

2. cikk 

A megyei és Bukarest municípium közegészségügyi igazgatóságainak, a Mina Minovici Országos Törvényszéki 

Orvosi Intézetnek, az orvosi egyetemi központok törvényszéki orvosi intézeteinek, az egészségügyi 

intézmények személyzetének, valamint minden temetkezési szolgáltatóegységnek, amely érintkezésbe kerül 

koronavírusban elhunyt személyekkel, be kell tartania a jelen rendelet előírásait. 

 

3. cikk 

Jelen rendeletet a Hivatalos Közlöny I. részében közlik. 

 

Egészségügyi miniszter, 

Nelu Tătaru 

 

Bukarest, 2020. április 6., 570. szám 
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Melléklet (a 436/2020-as rendelet melléklete) 

 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSMÓD 

az új (SARS-CoV2) koronavírus okozta fertőzés miatt elhalálozással járó esetek kezelését illetően 

 

Azokban az esetekben, amikor a kórházi kezelés alatt igazolják a fertőzést, amelyet elhalálozás követ, nincs 

szükség a holttestnek a laboratóriumi vizsgálatok eredményeként felállított klinikai diagnózis pontosítását, 

megerősítését célzó patológiai boncolására, ez kerülendő a fertőzés lehetséges továbbterjedésének 

megakadályozásának céljából, illetve az orvosi személyzet védelme érdekében. Az orvosi elhalálozási 

bizonylatot a beteg kezelőorvosa állítja ki. Megengedettek a tudományos jellegű boncolások az illető 

egészségügyi egységben engedélyezett kutatási és védekezési előírások betartásával. Az igazoltan fertőzött 

betegek elhalálozása az adott fektetőegységben szigorúan tövényszéki-orvosi esetnek tekinthető a 135/2010-

es büntetőeljárási törvénykönyv 185. cikkének előírásai szerint, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel (NCPP). 

Ezekben az esetekben a legrövidebb idő alatt értesíteni kell az illetékes törvényszéki-orvosi intézményt a 

holttest elszállításának és a törvényszéki-orvosi boncolás végrehajtásáért. 

Jelen különleges eljárás hasonlóképpen alkalmazandó a következő elhalálozási esetekben is, ezeket szintén 

igazoltan az új (SARS-CoV2) koronavírus okozta elhalálozásnak tekintve: 

a) a közegészségügyi igazgatóságok nyilvántartásában szereplő, otthoni elkülönítésben levő személyek 

esetében; 

b) intézményes karanténban levő, a közegészségügyi igazgatóságok és más állami intézmények 

nyilvántartásában szereplő személyek esetében (a fenti esetek bármelyikében, ha nem rendelik el a 

törvényszéki-orvosi boncolást, akkor az NCPP 185. cikke értelmében a háziorvos állítja ki a halotti 

bizonyítványt a páciens orvosi kórlapja alapján); 

c) a COVID-19-fertőzés gyanújával kórházi kezelésre beutalt személyek esetében, akiket nem teszteltek a 

megerősítés céljával (ebben az esetben a halotti bizonyítványt a beteg kezelőorvosa is kiállíthatja, 

amennyiben nem rendeltek el törvényszéki boncolást). 

 

Ami a személy beutaláskor történő azonosítását illeti, a járvány ideje alatt az igazoltan SARS-CoV2-fertőzött 

betegeket karkötővel látják el, amelyen olvashatóan szerepel család- és keresztnevük, amit az igazolványuk 

alapján írnak rá, amennyiben van rá lehetőség, amikor viszont nincs erre lehetőség, az azonosítást bizonyító 

okiratról fénymásolatot kell készíteni, az eredetivel való azonos másolatot aláírja egy orvosi személyzethez 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

tartozó személy, és hozzácsatolják a kórlaphoz. A beteg elhalálozása esetén, ha elveszett a 

személyazonossági igazolvány, vagy a hozzátartozói nem tudják felmutatni, akkor a halotti bizonyítványt a 

másolat alapján kell kiállítani. A hozzátartozókat az orvosi egységek telefonon értesítik a súlyos/kritikus 

esetekben, illetve elhalálozás esetén. 

Elhalálozás esetén fel kell szólítani a hozzátartozókat a holttest elszállítására, amit a 100 kilométeres 

körzeten belül lakó hozzátartozók 24 órán belül, az annál távolabb lakó hozzátartozók esetében és más 

különleges esetekben 48 órán belül kell megtenni.  

Ha a telefonos beszélgetés során közölték a hozzátartozókkal a fenti feltételeket, és az azt nyilatkozza, hogy 

nem tud személyesen eleget tenni a megszabott idő alatt a halotti bizonyítvány kiállításával járó 

kötelezettségeinek (otthoni/intézményes karanténban van, olyan súlyos betegségben szenved, amely 

megakadályozza őt ebben), akkor útba kell igazítani, hogy e-mailben, Whatsapp-alkalmazással, faxon vagy 

más távközlési módszerrel, esetleg felhatalmazott személyen keresztül küldjön el egy aláírt saját felelősségi 

nyilatkozatot, amelyhez mellékeli a saját személyazonossági igazolványát, egy felhatalmazást, amennyiben 

más személyt vagy temetkezési szolgáltató vállalatot bíz meg az elhunyt azonosításával és elszállításával. 

Tilos az elkülönítés alatt álló, karanténban levő hozzátartozónak, hogy a holttest azonosítása és elszállítása 

érdekében elhagyja az elkülönítést és karantént. 

Ha az elhunyt hozzátartozója vagy annak felhatalmazottja nem jelentkezik az előírt idő alatt, akkor kiállítható 

a halotti bizonyítvány. Ebben az esetben a szociális munkás vagy egy, az orvosi egységtől erre kijelölt személy 

sürgősen értesíti a helyi tanács alárendeltségében működő szociális intézményt, és bejelenti a halálesetet a 

lakosságnyilvántartó hivatalnál. 

 

1. Az új koronavírussal fertőzött beteget érintő előírások, amennyiben súlyos tüneteket mutat 

 

Az egészségügyi fektetőegységben a kezelőorvos vagy más, ez előbbi által kijelölt orvosi káder értesíti az 

illetékes törvényszéki-orvosi intézményt, még a beteg életében, aki súlyos jeleit mutatja a betegségnek, hogy 

azon esetek alá tartozik-e, amelyeknél az NCPP 185. cikkének megfelelően elő van írva a törvényszéki-orvosi 

boncolás. 

Amennyiben a beteg elhalálozik, és a laboratóriumi tesztek által igazolt (SARS-CoV2) fertőzés okozta 

elhalálozástól eltérő okok gyanúja is fennáll, a legrövidebb idő alatt értesíteni kell az illetékes törvényszéki-

orvosi intézményt és a hatóságokat a holttest elszállításáért és a törvényszéki boncolás végrehajtásáért. 

 

2. Az elhunyt személynek a kórházi osztály és a halottasház közötti szállítására vonatkozó előírások 

 

A laboratóriumi tesztekkel igazolt COVID-19-fertőzésben elhunyt, egyéb traumatikus sérüléseket nem mutató 

személy holttestét nem balzsamozzák be. A holttestet belehelyezik egy cipzárral ellátott, dupla falú, 

vízhatlan, hermetikus zsákba, és beszórják TP 22 típusú (fomalinalapú) biocid termékkel. 
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Ez a felületekre szórásnál a gyártó által ajánlott koncentrátumban és módon használható, a terméken lévő 

címkén leírtak alapján. 

A holttestet az igazságügyi orvos szakértői kórház/intézmény halottasházának hűtőjében helyezik el, és 

várják a törvényszéki orvosi speciális eljárásokat, valamint a családot azonosítás céljából. 

Abban az esetben, ha nincs az elkülönített részlegben hűtőszekrény, kijelölnek egy, a többi holttesttől 

elkülönített helyiséget, amelyet minden eset után fertőtlenítenek. 

A holttest halottasházba szállítását az egészségügyi intézmény részlegéről, amelyben a halál bekövetkezett, 

hermetikusan zárt zsákban végzik. A felvonót és a szekeret, amellyel a holttestet szállították az egészségügyi 

intézmény részlegéről a halottasház hűtőszekrényéig, TP 2 típusú biocid termékkel (felületi) fertőtlenítik. 

 

3. A holttest kezelésével foglalkozó egészségügyi személyzetet érintő intézkedések 

 

A személyzet, amelynek a munkaköri leírásában szerepel a holttest esetlegesen megfertőződött ruháinak és 

személyes tárgyainak mozgatása, valamint a holttest szállítása az erre kijelölt helyiségbe, kötelező módon 

egyéni védőeszközöket visel, a következők szerint: 

 

1. teljes egybeszabott ruha (kezeslábas) tyvekből vagy ennek megfelelő vízhatlan anyagból vagy sűrűn szőtt 

vízhatlan anyagból, amely a fejet is takarja, vagy hosszú ujjú vízhatlan köpeny és sapka; 

2. arcvédő maszk kitekintőablakkal, sebészeti maszkok és védőszemüvegek; 

3. két rend latex kesztyű; 

4. fertőtleníthető gumicsizma. 

 

A holttestet vagy annak az esetlegesen megfertőződött ruháit és tárgyait kezelő személyzetnek minden 

mozdulat után kötelező a kézmosás szappannal és langyos vízzel. Utólag el kell végezni a kezek 

fertőtlenítését a TP 1 típusú biocid termékkel, amelynek rendeltetése a kezek dörzsöléssel való 

fertőtlenítése. 

 

4. A halott hozzátartozóira vonatkozó előírások 
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A holttest azonosítását végző hozzátartozók ingyenesen kapnak egyéni védőfelszerelést az azonosítás idejére 

abban az egészségügyi egységben, amelyben a beteget kezelték. A hozzátartozók, akik a holttestet 

azonosítják, kötelezően viselni fognak egyszer használatos egyéni védőfelszerelést, a következők szerint: 

 

1. egyszer használatos köpeny szőtt vagy vízhatlan anyagból; 
2. arcvédő maszk; 
3. cipővédő papucs; 
4. kesztyű abban az esetben, ha érintkezésbe kell kerülnie a holttesttel. 
 

A halott hozzátartozói közül csak legtöbb két személy láthatja a holttestet, miután felöltöztek az előbb 

említett egyéni védőfelszerelésbe. Pozitív azonosítás esetén aláírnak egy nyilatkozatot és kitöltenek egy 

űrlapot a nyilvántartáshoz. A halott kezelésével foglalkozó személyzet beszórja a holttestet TP 22 típusú 

biocid termékkel vagy formalinnal, majd belehelyezi két ellenálló műanyag zsákba a következőképpen: a 

holttest minden egyes zsákba helyezésekor beszórja a holttestet TP 22 típusú biocid termékkel, amihez egy 

finom szórású eszközt használ, ezután beteszi a koporsóba, amelyet lezár a koporsó tetejével és lepecsétel. A 

család hozza a koporsót, amelybe a holttestet helyezik. Ettől a perctől egészen az elhamvasztásig/temetésig a 

koporsó zárva marad, és tilos a felnyitása. A hamvasztást/temetést a lehető legrövidebb időn belül el kell 

végezni, lepecsételt koporsóval. A halott hozzátartozóinak, akik közvetlenül érintkeztek a holttesttel, 

kötelező kezet mosniuk szappannal langyos vízben, majd ezt követően fertőtleníteniük a TP 1 típusú biocid 

termékkel, amelynek rendeltetése a kezek dörzsöléssel fertőtlenítése. 

 

5. Az igazságügyi orvos szakértői intézményhez való szállításra vonatkozó intézkedések 

 

Otthoni elhalálozás esetén, ha fennáll a COVID-19-fertőzés következtében való elhalálozás gyanúja, a holttest 

nem mozgatható az illetékes hatóságok megérkezéséig a 185. cikk előírásai szerint. Ilyen esetben az egységes 

112-es sürgősségi számot kell tárcsázni. A holttestnek a lakhelyről vagy közterületről (ahol a halál 

bekövetkezett) az igazságügyi orvos szakértői intézménybe szállításához tiszteletben kell tartani a 3-as 

pontban foglalt szabályokat, ami a halottkezelő és szállító személyzet egyéni védőfelszerelésére vonatkozik, 

és ami a holttest mozgatására vonatkozik a zárt, hermetikus zsákba való helyezésnél. A holttest mozgatásával 

és szállításával foglalkozó személyzet tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az elhalálozott személy 

testével kapcsolatos mindenfajta tevékenység vagy akció csakis az elhalálozott személynek kijáró tisztelettel 

és gondoskodással végezhető. 

A holttest otthonról való elszállításához igényelni és elemezni fogják az összes létező orvosi dokumentumot, 

amelyből kiderülnek a személynek a megyei közegészségügyi igazgatóság nyilvántartásában és Bukarest 

nyilvántartásában szereplő adatai, ugyanakkor esetenként azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderül az 

a helység, ahonnan az illető személy nemrég visszatért (az utóbbi 14 napban). A hermetikusan szigetelt 
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zsákban levő holttest szállítását a közterületekről és otthonról az igazságügyi orvos szakértői intézménybe, 

törvényszéki boncolás céljával, csak az ügyész vagy a nyomozó hatóság által kibocsátott rendelet alapján 

végzik. A hermetikusan szigetelt zsákban levő holttest csak a törvény által engedélyezett járművel szállítható. 

Abban az esetben, ha az elhalálozás a COVRID-19-fertőzés nyomán következett be, a temetkezési vállalat 

alkalmazottainak, akik átveszik a holttestet az egészségügyi egységtől, amelyben a halál bekövetkezett, vagy 

a törvényszéki orvos szakértői intézménytől, be kell tartaniuk a holttestet szállító vagy kezelő személyekre 

vonatkozó rendeleteket, akárcsak a betegség megfékezésére vonatkozó intézkedéseket, és kötelező módon 

viselniük kell a fent leírt személyes védőfelszerelést. A temetkezési vállalat alkalmazottai nem nyithatják ki a 

koporsó fedelét, és nem végezhetnek kozmetikázási vagy balzsamozási műveleteket az új koronavírussal 

fertőzött holttesten. A temetkezési vállalat alkalmazottainak minden mozgatás után kötelező a kézmosás 

szappannal, langyos vízben, utólag el kell végezni a kezek fertőtlenítését a TP 1 típusú biocid termékkel, 

amelynek a rendeltetése a kezek dörzsöléssel való fertőtlenítése. A halottszállításra használt járműveket 

minden egyes szállítás után TP2 típusú bioicid termékkel kell fertőtleníteni. 

 

6. A törvényszéki orvosi intézmények halottasházi személyzetére vonatkozó intézkedések 

 

Abban az eseteben, ha elrendelték a fekvőbetegeket ellátó egészségügyi egységben lévő holttest boncolását, 

a törvényszéki orvos csak akkor kell kötelező módon megjelenjen az egészségügyi egységben, hogy megnézze 

a holttestet, ha a bűnügyi hatóságok ezt kérik.  

A törvényszéki szakorvosi csoport szolgálati autóval száll ki a helyszínre, és a holttest esetleges elszállítása 

egy ezt a célt szolgáló járművel történik, amelyet minden szállítás után ki kell fertőtleníteni TP 2 típusú biocid 

termékkel.  

A boncolás egy speciális, külön bejáratú helyiségben végezhető, ahová csak a fent említett védőintézkedések 

betartásával szabad bemenni. 

A hullaháznak használt helyiségben biztosítani kell a megfelelő levegőztetést, anélkül hogy kapcsolatban 

lenne a kinti környezettel vagy az egészségügyi intézmény belső folyosóival. 

Abban az esetben, ha nincs külön szellőztetőberendezéssel rendelkező helyiség, a boncolást kötelező módon 

a munkaprogram után kell végezni. 

A boncolás elvégzése után a teljes boncolószobát, beleértve a biológiai fertőzésnek kitett összes helyiséget, ki 

kell fertőtleníteni TP 2 típusú biocid termékkel. 

A fertőtlenítés után ultraibolya sugarú lámpákat is lehet használni. A boncolóteremben minimálisra kell 

csökkenteni azon személyek számát, akik jelen vannak a COVID-19 vírussal fertőzött holttestek boncolásánál. 

Az egyszer használatos védőfelszerelést minden egyes használat után el kell távolítani olyan tárolókba, 

amelyek megfelelnek a biológiai veszélyes hulladék tárolására vonatkozó szabályoknak. 
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A COVID-19 vírussal fertőzött holttesttel való érintkezés során minimálisak a kockázatok a törvényszéki orvos 

szakértői intézmény alkalmazottai számára, ha betartják a fertőzés megelőzéséhez szükséges, fent leírt 

speciális óvintézkedéseket. 

A boncolást a törvényszéki boncorvosi esetekben a büntetőeljárási törvénykönyv 185. cikkelye szerint 

rendelik el, végrehajtását nem utasíthatják vissza sem a törvényszéki-orvosi intézmények, sem az elhunyt 

hozzátartozói. 

A törvényszéki orvosi csapatnak, amely a holttest kezelésével foglalkozik, a kórbonctani vizsgálat 

elvégzéséhez egyéni védőöltözetet kell viselnie, ami a következőből áll: teljes egybeszabott ruha (kezeslábas) 

tyvekből vagy ennek megfelelő vízhatlan anyagból vagy sűrűn szőtt anyagból, amely magában foglalja a 

maszkot kitekintőablakkal vagy hátulgombolós, hosszú ujjú, vízhatlan köpenyt és sapkát, sebészeti maszkokat 

és védőszemüvegeket. 

A személyzet két pár kesztyűt visel a következők szerint: egy vágásnak ellenálló rövid kesztyűt, amelyre 

ráhúzzák a második pár kesztyűt latex anyagból, és szükség esetén ráhúznak még egy pár vastagabb kesztyűt, 

ami az alkart is védi könyökig. 

A személyzet a köpeny fölé egy vízhatlan műanyag kötényt vesz fel, és gumicsizmát húz. 

A kitekintőablak és a gumicsizma kivételével, amit TP2 típusú biocid termékkel fertőtlenítenek, a 

védőfelszerelés összes többi darabja egyszer használatos (a többször használatos védőfelszerelés kivételével, 

amelyeket a használati uasításukban szereplő előírások szerint kell fertőtleníteni). Kerülni kell a hegyes és 

vágóeszközök használatát, ajánlott lekerekített hegyű eszközöket használni. A tevékenység után a használt 

eszközöket TP 2 típusú biocid termékkel fertőtlenítik a gyártó által ajánlott koncentrátumban és ideig, ahogy 

az a termék használati utasításában és címkéjén szerepel. A hullaházban tevékenykedő személyzetnek 

kötelező minden kivitelezés után az alkar és a kezek megmosása langyos szappanos vízben, ezt követően 

fertőtleníteni kell a TP 1 típusú biocid termékkel, amelynek rendeltetése a kezek dörzsöléssel való 

fertőtlenítése. 

 

7. A laboratóriumi vizsgálattal bizonyított COVID-19-fertőzéses felboncolt holttestek balzsamozása 

kötelező a boncolás végeztével, megakadályozva ezáltal a fertőzés terjedését. 

 

Ezeket a holttesteket megtisztítják, de nem kozmetikázzák a zsákba tevés előtt.  

Miután a hozzátartozók, vagy akiket jelen eljárásmód értelmében erre kijelöltek, azonosították a holttestet és 

aláírták a szükséges papírokat, a halott kezelésével megbízott törvényszéki orvosi csapat beszórja a holttestet 

TP 22 típusú biocid termékkel vagy formalinnal, és azután beteszi két ellenálló műanyag zsákba a 

következőképpen: a holttest minden egyes zsákba tevésekor beszórja a holttestet TP 22 típusú biocid 

termékkel vagy formalinnal, amihez finom porlasztású/szórású eszközt használ. Ezután a két műanyag zsákba 

helyezett holttestet beteszi a koporsóba, beszórja TP 22 típusú biocid termékkel vagy formalinnal, és lezárja, 
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majd lepecsételi a koporsót, mielőtt kivinnék a tisztiorvosi intézményből és átadnák a hozzátartozóknak, 

azzal a kötelezettséggel, hogy utólag nem szabad felnyitni.  

A család vagy a helyi közigazgatási egység képviselői (szociális esetekben) biztosítják a koporsót. 

Minden CoVID-19-gyanús vagy igazolt SARS-CoV 2-eset törvényszéki-orvosi boncolását csak a bűnügyi 

szervek rendelkezése alapján szabad végrehajtani. 

Minden „gyanús” eset „igazolt” esetként kezelendő a megfelelő védekezési intézkedések alkalmazásával. 

Az igazoltan COVID-19-fertőzött elhunyt személyek temetése a más okokból elhunyt személyek temetésével 

hasonló feltételek között történik. 

Az orvosi iratokat, mint a klinikai megfigyelőlap stb., amelyek a fertőzött térségből származnak (ATI, UPU, 

fertőző betegségek osztálya stb.), és amelyek szükségesek a törvényszéki-orvosi boncolásra vonatkozó 

rendelet szerint, elektronikus formában dolgozzák fel és továbbítják a kórház vezetőségéhez, a bíróságokhoz, 

törvényszéki orvosi intézetekhez és más kórbonctani intézetekhez. A jelen eljárásmód által előírt esetekben, 

amennyiben szükséges, elő van írva a COVID-19-teszt elvégzése, azt a megyei vagy bukaresti közegészségügyi 

igazgatóságokkal együttműködésben kell elvégezni. 

Jelen különleges eljárásmód be nem tartását a törvény bünteti. 

 


