
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

76/795-870, kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

                                                                                                                                           

  

Ikt. szám: BK/KTF/03183-22/2022.  

Ügyintéző: dr. Mátyás Krisztina 

Telefon: +36 (76) 795-861 

KRID azonosító: 246192384 

 

Tárgy: kijavító határozat 

 

H A T Á R O Z A T 

 

KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített 

elnevezése: KALO-MÉH TRANS Kft., székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz 3038/1., adószám: 

11816603-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-107349, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11816603#cegkapu) részére kiadott, 2022. május 9. napján kelt – Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 és a 3042 

hrsz. alatti ingatlanokon hulladékhasznosítási tevékenység kapacitás bővítése tárgyú előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján indult eljárásban – BK/KTF/03183-20/2022. iktatási 

számú határozatot az alábbiak szerint 

 

k i j a v í t o m. 

 

A határozat rendelkező részének 2. bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

„A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, földtani 

közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból nem okoz jelentős 

környezeti hatást, így a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a 

tevékenység csak a szükséges telepengedély és hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető 

meg.” 

 

A határozat rendelkező részében a 3. és a 4. bekezdés törlésre kerül. 

 

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, de a döntést 

sérelmező fél – a kijavítással érintett rész vonatkozásában kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással 

– a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a 

felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de 

azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.  

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.  

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 
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A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság ( a cég 

rövidített elnevezése: KALO-MÉH TRANS Kft., székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz 3038/1., 

adószám: 11816603-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-107349, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11816603#cegkapu) képviseletében az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (a cég rövidített elnevezése: 

Uni-Terv Kft., székhely: 6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4., Cg. 06-09-009785, adószám: 

13457804-2-06, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13457804#cegkapu) Kalmár Krisztián 

ügyvezető által 2022. március 29 napján – Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 és a 3042 hrsz. alatti 

ingatlanokon hulladékhasznosítási tevékenység kapacitás bővítése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő, amely alapján közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/03183-20/2022. számú határozatával döntést hozott előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálása iránti kérelem alapján indult eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

3. § (1) bekezdése alapján. 

 

Hatóságunk a fenti számú határozatot hivatalból felülvizsgálva, az alábbiakat állapította meg: 

 

A határozat rendelkező részének 2.-4. bekezdésében elírás történt az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 76463-7-7/2015. ügyiratszámon kiadott (a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 76463-7-9/2015. 

ügyiratszámon módosított) környezetvédelmi engedély vonatkozásában. 

 

A fentiek alapján – az elírásra tekintettel – a határozat kijavítása szükséges. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a 

hatóság a döntést kijavítja. 

 

A fentiekre tekintettel a fenti számú határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítottam. 

 

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése értelmében a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése értelmében a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

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. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 
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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 és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

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 adtam tájékoztatást. 

 

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

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 8/A.§ (1) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. május 11.  

 

                                         Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

                                  Dr. Petrovics György 

                                          osztályvezető 

Kapják: 

1. Kalo-MÉH Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz 3038/1.)  11816603#cegkapu 

2. Uni-Terv Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) 13457804#cegkapu 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)   HKP 

4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.) HKP 

5. Kalocsa Város Jegyzője (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) HKP 

6. BKMKH Kalocsai járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) HKP 

7. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) HKP 

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. u. 3.)  HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 
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