
 

Szolgáltató neve Cím/székhely,telephely Engedélyezett szolgáltatási tevékenység

1

Fekete Rózsa 

Temetkezési 

Szolgáltató Bt.

8800 Nagykanizsa, 

Tripammer u. 1.

A temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre való – az 

egészségügyi szolgáltató halottkezelési 

feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi 

intézmény területén kívül végzett – 

előkészítése, a temetéshez szükséges 

kellékekkel való ellátás, ideértve az 

eltemettető felé történő értékesítést is, a 

ravatalozás, sírhelynyitás és visszahantolás, a 

sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás 

és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak 

szórása, az exhumálás, az újratemetés.

2 HOR  Kft.
8800 Nagykanizsa, 

Tripammer u. 1.

A temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre való – az 

egészségügyi szolgáltató halottkezelési 

feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi 

intézmény területén kívül végzett – 

előkészítése, a temetéshez szükséges 

kellékekkel való ellátás, ideértve az 

eltemettető felé történő értékesítést is, a 

ravatalozás, sírhelynyitás és visszahantolás, a 

sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás 

és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak 

szórása, az exhumálás, az újratemetés.

3
Kiss Rudolfné egyéni 

vállalkozó

8774 Gelse, Thury György 

u. 3/B

A temetésfelvétel;  az elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre való – az 

egészségügyi szolgáltató halottkezelési 

feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi 

intézmény területén kívül végzett – 

előkészítése; temetéshez szükséges 

kellékekkel való ellátás; ravatalozás; 

sírhelynyitás és visszahantolás; sírba 

helyezés; halottszállítás; hamvasztás és az 

urnakiadás; urnaelhelyezés; a hamvak 

szórása, az exhumálás; újratemetés. 

Telephelyen: temetésfelvétel; temetéshez 

szükséges kellékekkel való ellátás; 

halottszállító jármű tárolása és fertőtlenítése
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Részvét-2 

Temetkezési Bt.

8754 Galambok, Csányi L. 

u. 2/A

A temetésfelvétel, a temetéshez szükséges 

kellékekkel való ellátás, ideértve az 

eltemettető felé történő értékesítést is, a 

ravatalozás,sírhelynyitás és visszahantolás,a 

sírba helyezés,a halottszállítás,az 

urnaelhelyezés,az exhumálás,az újratemetés. 

Telephelyen: temetésfelvétel; temetéshez 

szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az 

eltemettető felé történő értékesítést is; 

halottszállító jármű tárolása
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5
Dékány József 

egyéni vállalkozó

Székhely: 8774 Gelse, 

Dózsa Gy. u. 1.                 

Telephely:   8774 Gelse, 

Dózsa Gy. u. 1.  

Telephely: 8800 

Nagykanizsa, Teleki utca 

3/A. földszint 2.                               

A temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti 

igényeknek megfelelő temetésre való – az 

egészségügyi szolgáltató halottkezelési 

feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi 

intézmény területén kívül végzett – 

előkészítése, a temetéshez szükséges 

kellékekkel való ellátás, ideértve az 

eltemettető felé történő értékesítést is,  a 

ravatalozás, sírhelynyitás és visszahantolás,a 

sírba helyezés,a halottszállítás,a hamvasztás 

és az urnakiadás, az urnaelhelyezés,a hamvak 

szórása,az exhumálás,az újratemetés.                               

Telephelyen (8774 Gelse, Dózsa Gy. u. 1.): a 

temetésfelvétel,  temetéshez szükséges 

kellékekkel való ellátás, ideértve az 

eltemettető felé történő értékesítést is és a 

halottszállító jármű telepen történő tárolása        

Telephelyen (8800 Nagykanizsa, Teleki utca 

3/A. földszint 2.): a temetésfelvétel, a 

temetéshez szükséges kellékekkel való 

ellátást, ideértve az eltemettető felé történő 

értékesítést is


