
 

 

KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK 

A temetkezési szolgáltatókkal kapcsolatban 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint  

közzétett adatok 

 

 
Engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók 

Sorszám Temetkezési szolgáltató neve 

[Szolg. tv. 26. § (2) bek. a) pont] 

Temetkezési szolgáltató lakcíme/székhelye 

[Szolg. tv. 26. § (2) bek. b) pont] 

Engedélyezett szolgáltatási tevékenység 

[Szolg. tv. 26. § (2) bek. c) pont] 

1. Szigü Temetkezés Kft. 2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 6. -temetésfelvétel 
-temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás 
-halottszállító jármű tárolása 

3. Rex-Salus Kft. 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 27-29. - temetésfelvétel, 
- az 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, 
- urnaelhelyezés, 
- exhumálás, 
- újratemetés 

4. „GYERTYALÁNG Kegyeleti Szolgálat” 

Temetkezési Kft. 

2072 Zsámbék, Piac köz 1. - temetésfelvétel 
- temetéshez szükséges kellékekkel való 
ellátás 

5. Fehér Fény Temetkezés és Kegyeleti Szolgálat 

Kft. 

2030 Érd, Budai út 3. fszt.1. - temetésfelvétel, 
- az 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 urnakiadás, 

 



 

 

- urnaelhelyezés, 
- hamvak szórása, 
- exhumálás, 
- újratemetés, 
- halottszállító jármű tárolása 

6. Gábriel Kegyeleti Temetkezési Kft. 2030 Érd, Janka u. 4. - temetésfelvétel, 
- az 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 urnakiadás, 
- urnaelhelyezés, 
- hamvak szórása, 
- exhumálás, 
- újratemetés 
- halottszállító jármű tárolása 

7. GÁBRIEL Temetőüzemeltető Kft.  2040 Budaörs, Templom tér 11. - temetésfelvétel, 
- temetéshez szükséges kellékekkel való 

ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 
értékesítést is 

8. Vermon Temetkezési Kft. 2030 Érd, Janka u. 4. - temetésfelvétel, 
- temetéshez szükséges kellékekkel való 

ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 
értékesítést is 

 

 

  



 

 

 

 

 
Tevékenység végzésétől eltiltott temetkezési szolgáltatók 

Sorszám Temetkezési szolgáltató neve 

[Szolg. tv. 29. § (2) bek. a) pont] 

Temetkezési szolgáltató 

lakcíme/székhelye 

[Szolg. tv. 29.§ (2) bek. b) pont] 

Szolgáltatási tevékenység, 

amelynek folytatására a 

temetkezési szolgáltató nem 

jogosult  

[Szolg. tv. 29. § (2) bek. c) pont] 

A tilalom időbeli és területi 

hatálya  

[Szolg. tv. 29. § (2) bek. d) pont] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 


