Szabályzat saját halottá nyilvánításról
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a
Kar saját halottjakénti eltemettetéséről az alábbi szabályzatot alkotja:
1. A Kar saját halottjának tekinti azokat az elhunytakat, akik elhalálozásuk előtt, mint a Kar
közalkalmazottai
a) a Kar dékánja/főigazgatója,
b) aktív főiskolai tanárai,
c) aktív dékánhelyettesei voltak;
d) az a) b) és c) pontban írtakon kívül a Kar aktív közalkalmazottai közül:
amennyiben a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben következik be a halála:


a munkahelyén, illetve azon kívül hivatalos munkavégzés közben



a munkahelyén kívül, saját gépjárműve vagy a munkáltató tulajdonában lévő, és
munkavégzés céljára átadott gépjármű igazolt használata (kiküldetés) közben



a lakás és a munkahely közötti, megszakítás nélküli útvonalon való közlekedése során.

e) Egyéb esetekben a dékán a vezetői tanács javaslatára az elhunytat saját halottá
nyilváníthatja.
2. Az elhalálozást az elhunyt családja bejelenti a dékánnak.
3. Az elhunyt hozzátartozója tájékoztatja a Kart az elhunyt végakaratáról, illetve a család
kívánságáról a temetés helyét illetően.
4. Az elhalálozást követően a temetés napjáig a Kar főépületén a gyászlobogót ki kell tűzni.
5. A halálesetről a sajtóban a Dékáni Hivatalnak gyászjelentést kell megjelentetnie, amelyben
fel kell tüntetni, hogy „az elhunytat a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Kar saját halottjának tekinti”.
6. Az elhunyt búcsúztatásáról a dékán intézkedik az elhunyt rangjának, beosztásának
megfelelően.
7. A Kar a saját halottjainak temetésével kapcsolatos költségekből legfeljebb a mindenkori
közalkalmazotti pótlékalap hússzoros összegét téríti meg:


gyászjelentés elkészítése, kiküldése és megjelentetése a helyi napilap halálozási
rovatában



koporsó vagy hamvasztás és urna költsége



szemfedél, derékalj, ravatalozás költsége
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fejfa vagy sírkereszt elkészíttetése (fából)



halottszállítás



koszorú



ravatalozóba növénydísz



gyászszertartás költségei.

A költségviselő egyedi méltánylást érdemlő esetben a jelen szakaszban meghatározott
költségkeret által nem fedezett további költségek viselését is átvállalhatja.
8. Jelen szabályzat 7. pontjában felsorolt és a rendelkezésre álló keret terhére megrendelt
szolgáltatásokról a temetkezési szolgáltató a Kar nevére és címére szóló számlát állít ki,
amelyet a család képviselője az ügyintéző részére ad át. Az ügyintéző gondoskodik a
befogadott számla utalványozásáról.
Jelen szabályzatot a Kari Tanács 44/2009. (06.24.) számú határozatával fogadta el. A
szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.
Győr, 2009. június 24.
Dr. Cseh Sándor
dékán
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