
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZIRCI JÁRÁSI HIVATAL 

A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐKRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS, KÖZÉRDEKBŐL 
NYILVÁNOS ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. §-a 
és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (5) bekezdése alapján 

 
 

Nyilvántartási szám Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység 
megjelölése 

TSZ-1/2014. „Zirci Városüzemeltetés” 
Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

8420 Zirc, Alkotmány u. 5. temetésfelvétel, a temetéshez szükséges kellékekkel 

való ellátás- ideértve az eltemettető felé történő 

értékesítést is -, ravatalozás, sírhelynyitás és 

visszahantolás, sírba helyezés, halottszállítás, 

urnaelhelyezés, exhumálás és újratemetés  

TSZ-2/2014. FŐNIX 2004 Kft. 8420 Zirc, Táncsics u. 26. 

 

temetésfelvétel, a temetéshez szükséges kellékekkel 

való ellátás- ideértve az eltemettető felé történő 

értékesítést is -, ravatalozás, sírhelynyitás és 

visszahantolás, sírba helyezés, halottszállítás, 

urnaelhelyezés, exhumálás és újratemetés  

TSZ-3/2014. Nagy Zoltán 

egyéni vállalkozó 

8417 Csetény, Rákóczi u. 62. 

. 

temetésfelvétel, a temetéshez szükséges kellékekkel 

való ellátás- ideértve az eltemettető felé történő 

értékesítést is -, ravatalozás, sírhelynyitás és 

visszahantolás, sírba helyezés, halottszállítás, 

urnaelhelyezés, exhumálás és újratemetés  

 



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZIRCI JÁRÁSI HIVATAL 

Az ÁLLATOTTHONT működtetőkről vezetett nyilvántartás a KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK KÖZZÉTÉTELE 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. §-a 

és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdése alapján 
 
 
 

Nyilvántartási 
szám 

Szolgáltató 
neve 

Székhelye Engedélyezett 
szolgáltatási 
tevékenység 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZIRCI JÁRÁSI HIVATAL 

A CIRKUSZI MENAZSÉRIA létesítésével és működtetésével kapcsolatos engedélyekről vezetett nyilvántartás a 
KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. §-a 
és a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásárnak részletes szabályairól 

szóló 227/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján 
 
 
 

Nyilvántartási 
szám 

Az állandó 
menazséria 

fenntartójának neve, 
lakcíme, gazdálkodó 

szervezet esetén, 
székhelye, 

képviselőjének neve, 
lakcíme 

Az állatokért 
felelős 

személy(ek) 
neve, lakcíme 

Telephely adatai 
(terület nagysága, 

befogadóképessége, 
létesítményei 

leírása, közüzemi 
ellátottsága) 

Szolgáltató 
neve 

Székhelye Engedélyezett 
szolgáltatási 
tevékenység 

-    - - - 

-    - - - 

-    - - - 

-    - - - 

 



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZIRCI JÁRÁSI HIVATAL 

Az INGATLANKEZELŐI szolgáltatási tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás alapján a, KÖZÉRDEKBŐL 
NYILVÁNOS ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. §-a 
valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 54. § (3b) bekezdése alapján 

 
 
 

Nyilvántartási 
szám 

Nyilvántartásba 
vétel időpontja 

Szolgáltató 
gazdálkodó szervezet 
esetén a szolgáltatási 

tevékenység 
végzésére igazolással 

rendelkező 
személyesen 

közreműködő tag 
vagy alkalmazott neve 

A szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 

képviseletére 
jogosult 

személy neve 
és lakóhelye 

A szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 

cégjegyzékszáma, 
egyéni vállalkozó 

esetén 
nyilvántartási 

száma 

A szolgáltatási 
tevékenységet 

végző 
természetes 

személy 
munkáltatójának 
megnevezése és 

székhelye 

A szolgáltatási 
tevékenység 

során használt 
nyelv 

megjelölése 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZIRCI JÁRÁSI HIVATAL 

A TÁRSASHÁZKEZELŐI szolgáltatási tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás alapján a, KÖZÉRDEKBŐL 
NYILVÁNOS ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. §-a 
valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 54. § (3b) bekezdése alapján 

 
 
 

Nyilvántartási 
szám 

Nyilvántartásba 
vétel időpontja 

Szolgáltató 
gazdálkodó szervezet 
esetén a szolgáltatási 

tevékenység 
végzésére igazolással 

rendelkező 
személyesen 

közreműködő tag 
vagy alkalmazott neve 

A szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 

képviseletére 
jogosult 

személy neve 
és lakóhelye 

A szolgáltató 
gazdálkodó 
szervezet 

cégjegyzékszáma, 
egyéni vállalkozó 

esetén 
nyilvántartási 

száma 

A szolgáltatási 
tevékenységet 

végző 
természetes 

személy 
munkáltatójának 
megnevezése és 

székhelye 

A szolgáltatási 
tevékenység 

során használt 
nyelv 

megjelölése 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 
 


