
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK NYILVÁNTARTÁSA 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KALOCSAI JÁRÁSI HIVATALA 

az 1999. évi XLIII. tv. 30.§ (5) bekezdése, és a 2009. évi LXXVI. tv. 30. § (2) bekezdése alapján 

Egyéni vállalkozó neve/székhelye 

Gazdálkodó szervezet elnevezése/székhelye  
Tevékenységek Telephelyek Korlátozások 

1.  

 

 

Bálint László egyéni vállalkozó 

6328 Dunapataj, Baross u. 1. 

Temetésfelvétel,  

Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, Halottszállítás 

A  Dunapataj, 1066/1, 1066/3,1066/6,1066/8, 1066/9 helyrajzi számú 

temető területén teljes körű temetkezési szolgáltatás. A Dunapataj, 

Baross u. 1. szám alatt halottszállító jármű tárolása. Mindazon 

temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, ravatalozás, 

búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6328 Dunapataj, Baross u. 1 

 

 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

2.  

 

Golgota Temetkezési Szolgáltató Kft. 

6300 Kalocsa, Obermayer tér 7.A. fsz. 3. 

Temetésfelvétel,  

Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, Halottszállítás 

A Kalocsa, Obermayer tér 7/A.  szám alatt halottszállító jármű 

tárolása. 

Mindazon temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, 

ravatalozás, búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6300 Kalocsa, Obermayer tér 7.A. fsz. 3. 

 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

3.  

 

Beck és Harangozó Szolgáltató Bt.  

6344 Hajós, Petőfi Sándor u. 83. 

 

Temetésfelvétel,  

Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, Halottszállítás 

A Hajós, Petőfi S. u. 83. szám alatt halottszállító jármű tárolása. 

Mindazon temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, 

ravatalozás, búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6344 Hajós, Petőfi Sándor u. 83. 

 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

4.  

 

 

Lehoczki László egyéni vállalkozó 
6320 Solt, Árnyas u. 22 

. A Solt, Árnyas u. 22. szám alatti telephelyen temetésfelvétel, és 

temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,  

A Solt, 2707/6 hrsz. alatti temetőben teljes körű temetkezési 

szolgáltatás, halottszállító jármű tárolása.  

Mindazon temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, 

ravatalozás, búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6320 Solt, Árnyas u. 22. 

 

 

 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

5.  

 

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 1  

Temetésfelvétel,  

Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, Halottszállítás 

Kalocsa, Béke u. 1. szám alatti köztemetőben teljes körű temetkezési 

szolgáltatás és halottszállító jármű tárolása. 

Mindazon temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, 

ravatalozás, búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 1 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

 

6. 
Anhur Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

1214 Budapest, Nap u. 8.e.22. 

 

Temetésfelvétel 

Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás 

 

 

 

 

6353 Dusnok, Rózsa u. 31. 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 



7. 

 

 

 

 

Lehoczki Lászlóné egyéni vállalkozó 
6320 Solt, Árnyas u. 22 

A Solt, Árnyas u. 22. szám alatti telephelyen temetésfelvétel, és 

temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,  

A Solt, 2707/6 hrsz. alatti temetőben teljes körű temetkezési 

szolgáltatás, halottszállító jármű tárolása.  

Mindazon temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, 

ravatalozás, búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6320 Solt, Árnyas u. 22. 

 

 

 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

8.  

 

 

Szántóné Lehoczki Luca egyéni vállalkozó 
6320 Solt, Árnyas u. 22 

A Solt, Árnyas u. 22. szám alatti telephelyen temetésfelvétel, és 

temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,  

A Solt, 2707/6 hrsz. alatti temetőben teljes körű temetkezési 

szolgáltatás, halottszállító jármű tárolása.  

Mindazon temetőkben, ahol a temető tulajdonosa jóváhagyja, 

ravatalozás, búcsúztatás és sírba helyezés. 

 

6320 Solt, Árnyas u. 22. 

 

 

 

 

A szolgáltató által gyakorolt 

tevékenységet hatósági 

intézkedés nem korlátozza 

 

 


