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Tárgy: Kalo-Méh Trans Kft., nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosítása  

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

A Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1.) részére a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által a BK-05/KTF/02707-21/2019. iktatási számon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint  

 
módosítom:  

 
Az engedély rendelkező részében, a 1. oldalon lévő, „1. ) Engedélyes adatai :” fejezet székhely és 

telephely meghatározása az alábbi címekre módosul: 

 

Székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1. 

Telephely: 6500 Baja, Bokodi út 66.; 6500 Baja, Bokodi út 68. 

 

Jelen módosítás a BK-05/KTF/02707-21/2019. engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 
 

** 
 

A kérelmező az eljárás 120.000. Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. 

Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. 

A döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági 

felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés 

közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi 

Törvényszékhez kell címezni. A bírósági eljárásért -az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről 

(továbbiakban Itv.) által megállapított- illetéket kell fizetni. Az illetéket az eljárást kezdeményező fél 

az eljárás megindításakor köteles megfizetni, kivéve, ha az illeték megfizetéséről utólag kell határozni. 

Ebben az esetben az illetéket az viseli, akit a bíróság erre kötelez. 
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Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

*** 

I N D O K O L Á S 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala  2019. június 24. napján BK-

05/KTF/02707-13/2019. iktató számú hulladékgazdálkodási engedélyt adott ki, a Kalo-Méh Trans Kft.-nek 

(6300 Kalocsa, Ciglédi kertek), Baja, Külső Vasútállomás 10027 és 10036 hrsz.-ú telephelyeken történő nem 

veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala  2019. szeptember 02. napján BK-

05/KTF/02707-21/2019. iktató számú hivatalból módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

hulladékgazdálkodási engedélyt adott ki Kalo-Méh Trans Kft.-nek. 

 

A Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1.) megbízásából az Uni-Terv 2005. 

Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/A. II/4.) képviseletében Kalmár Krisztián ügyvezető 

2021. július 29. napján benyújtotta a Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 

a Kalo-Méh Trans Kft. BK-05/KTF/02707-21/2019. iktatási számon kiadott hulladékgazdálkodási 

engedélyének módosítására vonatkozó kérelmét. A kérelemben az engedélyes székhelyének címét és az 

engedélyezett telephely címének módosítását kérte.  

A székhely nem változott, a cím került pontosításra a helyrajzi szám megadásával. A telephely fizikailag 

nem változott, a címben ált be változás, melyet a Bajai Polgármesteri Hivatal 05/2477-3/2021. igazolása 

bizonyít. 

 

*** 

 

A kérelmet és a mellékelt dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

4.6., 5. és 37. pontja tartalmazza. 

 

A fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei fenn álltak, a hulladékgazdálkodási 

hatóság a sommás eljárás szabályai szerint járt el. 

 

A hulladékgazdálkodási engedélyt a fentiek szerint, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta ki a hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozatot közzé teszi. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 
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A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott a hulladékgazdálkodási hatóság 

tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtott tájékoztatást a 

hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapította meg a hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A közigazgatási per illeték megfizetéséről, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adott 

tájékoztatást a hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, 

a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. augusztus 03. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

Kapják: 

 

1. Kalo-Méh Trans Kft.            11816603#cégkapu 

2. Uni-Terv 2005 Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/A. II/4.)      13457804#cégkapu 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság . Igazgatóhelyettesi Szervezet 

    (6500 Baja, Bajcsy-Zs.u.10.) -tájékoztatásul       HKP 

4. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

    (6300 Kalocsa, Városháza u.1.) -tájékoztatásul      HKP 

5. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

    Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

( 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt.2)  -tájékoztatásul      HKP 

6. Baja Város Jegyzője (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) – tájékoztatásul                         HKP 

7. Hatósági nyilvántartás  

8. Irattár  
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