
Nyilvántartási 
szám

Gazdálokó szervezet / 
székhelye

Képviseletre jogusolt személy 
neve/ székhelye, lakóhelye

Nyilvántartásba vétel 
időpontja

Engedélyezett szolgáltatási 
tevékenység

Szolgáltatási tev. nyújtásának 
végzésére igazolással 

rendelkező 
személy/közreműködő 
tag/alkalmazott neve

Bizonyítvány száma, kelte, 
kiadmányozója Határozat száma Nyilvántartásba vevő 

1/2014. Dékány József egyéni 
vállalkozó

Dékány József 8774 Gelse, 
Dózsa Gy. U. 1.

2009.09.21

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Dékány József
PTA 2898/2009.OKTÁV 
Továbbképző Központ; 

2009.12.07.
450-10/2009. Gelse, Gelsesziget, Kilimán 

Község Körjegyzőség

2/2014. Fekete Rózsa Temetkezési 
Szolgáltató Bt.

Farkas Tibor Ferenc 8800 
Nagykanizsa, Semmelweis u. 

11.;  Farkas Gábor 8831 
Nagykanizsa, Gárdonyi u. 51. 

(Szh: 8800 Nagykanizsa, 
Tripammer u. 1.)

2000.10.24

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Farkas Gábor

PT I 1084/2003 OKTÁV 
Továbbképző Központ Rt. 

Debreceni Regionális 
Munkaerőfejlesztő és Képző 

Központ 2003.04.02.

3215-3/2000/7 Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Jegyzője

3/2014. HOR Temetkezési Bt. Szakonyi Mária 8800 
Nagykanizsa, Tripammer u. 1. 2000.10.24

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Szakonyi Mária

CXB C 148781/15/2018. 
Profissimus Tanácsadó Iroda 
Kft. Docemur Docendo Kft. 

2018.02.19.

3237-3/2000/7 Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Jegyzője

Temetkezési szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek nyilvántartása



4/2014. Kiss Rudolfné egyéni vállalkozó
Kiss Rudolfné 8774 Gelse, Thury 

György u. 3/B
2010.11.11

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Kiss Rudolfné

1091/2003. OKTÁV 
Továbbképző Központ Rt. 

Debreceni Regionális 
Munkaerőfejlesztő és Képző 

Központ 2003. 04.02.

2179/2010. Zalakaros Város Jegyzője

5/2014. Részvét-2 Temetkezési Bt. Turkovics László 8754 
Galambok, Csányi L. u. 2/A 2004.04.04

• temetésfelvétel
• elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre 
való előkészítése

• temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, ideértve 

az eltemettető felé történő 
értékesítést is
• ravatalozás

• sírhelynyitás és visszahantolás
• sírba helyezés
• halottszállítás

• hamvasztás és az urnakiadás
• urnaelhelyezés

• exhumálás
• újratemetés

Turkovics László

1104/2003. OKTÁV 
Továbbképző Központ Rt. 

Debreceni Regionális 
Munkaerőfejlesztő és Képző 

Központ 2003. 04.02.

70/2004. Galambok-Zalaszentjakab 
Községek Körjegyzősége


