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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA 

Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása  
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§. (5) bekezdése szerint a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező 
szolgáltatókról nyilvántartást vezet.  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) b) bekezdésében, a Kormány a temetkezési 
szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként: a temetkezési szolgáltatás tekintetében a temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában 
székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelöli ki. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala illetékességi területén székhellyel rendelkező szolgáltatók:  
 

Nyilván
tartási 
szám 

Cégnév vagy egyéni 
vállalkozó neve 

Lakcíme vagy 
székhelye 

Szolgáltatási 
tevékenység 
megnevezése 

Telephely,  Engedély száma  Engedélyező hatóság  cégjegyzék 
szám  

tevékeny
ség 
területi 
és 
időbeli 
hatálya  

1 Mécses-Gránit 
Temetkezési 
Kellékgyártó és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű társaság  

Székhely és 
telephely: 6440 
Jánoshalma, 
Molnár János u. 
2.  

temetésfelvétel, a 
temetéshez szükséges 
kellékekkel való ellátás, 
ideértve az eltemettető felé 
történő értékesítést is, 
ravatalozás, sírhelynyitás 
és visszahantolás, 
sírbahelyezés, 
halottszállítás, 
urnaelhelyezés, exhumálás, 
újratemetés  
 
 

Fiók telephely: 
6449 Mélykút, 
Nagy u. 7.  
 
 

BK-
03B/001/3484-
5/2015. 

 
 
BK-
03/TH/01124-
6/2022. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási 
Hivatal  
 

03-09-124045 A 

szolgáltató 

által 

gyakorolt 

tevékenys

éget 

hatósági 

intézkedés 

nem 

korlátozza 
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2 CSÉNYI és társa 
Temetkezési 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

Székhely: 6440. 
Jánoshalma, 
Bernáth Zoltán 
u. 6.  

temetésfelvétel, az 
elhunytnak a kegyeleti 
igényeknek megfelelő 
előkészítése, a temetéshez 
szükséges kellékekkel való 
ellátás, ideértve az 
eltemettető felé történő 
értékesítést is, ravatalozás, 
sírhelynyitás és 
visszahantolás, 
sírbahelyezés, 
halottszállítás, 
urnaelhelyezés, hamvak 
szórása, exhumálás, 
újratemetés  

Fiók 
telephely: 
Kiskunhalas, 
Szász u. 10-1 

9409/2007. Jánoshalma Város 
Jegyzője  

03-09-114813 A 

szolgáltató 

által 

gyakorolt 

tevékenys

éget 

hatósági 

intézkedés 

nem 

korlátozza 

 


