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H A T Á R O Z A T 

 

A KALO-MÉH TRANS Kft. (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz., adószám: 11816603-2-

03) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok. 

 

Engedélyes adatai: 

 

Név:   KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Rövid név:  KALO-MÉH TRANS Kft. 

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

Telephely:  6200 Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) 

KÜJ szám:  100 313 909 

KTJ szám:  101 360 594 

Adószám:  11816603-2-03 

KSH szám:  11816603-4677-113-03 

Cégjegyzékszám:  03-09-107349 

 

Engedélyezett tevékenység: 

 

Veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése.  

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A KALO-MÉH TRANS Kft. (a továbbiakban: Kft.) hulladékgazdálkodási tevékenységét a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által BK-05/KTF/03999-8/2017. iktatószámon kiadott, 

veszélyes hulladékok telephelyi kereskedelmére, gyűjtésére feljogosító hulladékgazdálkodási engedély 

alapján végezte. A hulladékgazdálkodási engedély 2022. október 26. napján lejár, ezért nyújtotta be jelen 

engedélykérelmét. 

 

A Kiskőrös, 1783/1 hrsz. alatti telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval, valamint szilárd 

útburkolattal rendelkezik. 

 

Az ólomakkumulátor hulladékot a Kft. a hulladéktermelőktől (lakosság, vállalkozások) veszi át, illetve 

vásárolja meg telephelyén. A hulladékot a hulladék termelője vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező bérfuvarozó szállítja be a telephely területére. Az átvételt megelőzően hitelesített mérleggel 

meghatározzák a hulladék tömegét, kiállítják a megfelelő hivatalos dokumentumokat (vételi jegy, 
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mérlegjegy), nyilvántartásba veszik a hulladékot, majd a hulladéktároló hely megfelelően kialakított 

részében található, hulladék azonosító kóddal ellátott hulladékgyűjtő edényzetben helyezik el. A veszélyes 

hulladéktároló hely a Kiskőrös, 1783/1 hrsz. alatti telephelyen található csarnoképület első részében 

kialakított, vasalt, 1 m
3
-es összefolyóval ellátott, saválló, vízzáró beton térburkolattal borított, zárható 

helyiség. Az ólomakkumulátor hulladékok gyűjtése sav és lúgálló, műanyag big-box konténerekben történik. 

A konténerekből maximum három darabot lehet egymásra helyezni a fedelekkel történő lezárást követően. A 

telephelyen belüli anyagmozgatás kézi emelővel, targoncával történik. A telephelyről a hulladékok 

elszállítását a befogadó, valamint arra engedéllyel rendelkező szállító végzi. A hulladéktároló helyen 

egyidejűleg maximálisan 10 tonna ólomakkumulátorok megnevezésű (16 06 01*) hulladék tárolható. 

 

Havária esetén vagy sérült akkumulátor hulladékból elfolyó kénsav felitatása során keletkező veszélyes 

anyagokkal szennyezett abszorbenseket, szűrőanyagokat (ideértve a közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket), törlőkendőket, védőruházatot (15 02 02*) a veszélyes hulladéktároló hellyel azonos 

csarnokrészben kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkezőnek történő átadásig. A telephelyi munkavégzés során keletkező települési szilárd hulladékot (20 

03 01) hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató rendszeresen 

elszállítja. 

  

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – kereskedelem, gyűjtés – bevonható veszélyes hulladék 

megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék azonosító 

kód 

Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

16 06 01* ólomakkumulátorok 500 

Összesen: 500 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék telephelyi 

kereskedelme, gyűjtése végezhető. 

2. Évente maximálisan 500 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék telephelyi 

kereskedelme, gyűjtése végezhető. 

3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 10 tonna veszélyes hulladék tárolható. 

4. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig 

tárolható. 

5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 

6. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

8. Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal 

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

9. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység 

nem végezhető. 

10. A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át változatlan, vagy legfeljebb előkezelt 
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formában. 

11. A kereskedő felelőssége a hulladék hulladékkezelőhöz történő eljuttatása. 

12. A veszélyes hulladék kereskedelme és gyűjtése során figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 

foglaltakat. 

13. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

14. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 

15. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

16. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan 

anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott 

aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén 

bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. 

17. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő 

tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat 

alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. 

18. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a 

hulladékmennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben 

tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra 

vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek. 

19. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne 

sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és 

térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség 

szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell 

cserélni. 

20. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható 

konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel 

történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes 

hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem 

kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést. 

21. Az üzemi gyűjtőhelyet kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint lehet 

üzemeltetni. 

22. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

23. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, 

hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

24. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és 

gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes 

hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. 

25. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell 

kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai 

reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett 

biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására 

szolgáló rendszert. 

26. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, 

konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 

konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 

27. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, 

konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így 

különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen 

ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. 

28. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 
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évig gyűjthető. 
29. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

30. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát az 

érvényességi idő lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére. 

31. A hulladék kereskedője, gyűjtője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell 

teljesíteni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal. 

32. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

33. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

34. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

35. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát 

követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti 

kérelmet kell benyújtania.  

36. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

37. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

38. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni. 

39. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése 

következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az esetleges 

további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

Az engedély területi hatálya: 

6200 Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.). 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala által BK-05/KTF/03999-8/2017. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély 

visszavonásra kerül. 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok a következő előírások alapján: 

 
Előírások: 

 

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, 

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

2. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. 

3. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 
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4. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

5. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a BK-05/KTF/04271-

2/2019. számú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek az üzemi zajforrás közvetlen 

hatásterületén lévő védendő területek és épületek tekintetében a legkedvezőtlenebb üzemállapot 

mellett is teljesüljenek. 

6. A tárgyi ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység tekintetében a további zajtól védendő 

területek és épületek esetében a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZhR.) 2. § (1) bekezdése szerint 

megállapított zajterhelési határértékeket kell betartani. A zajterhelési határértékeket a ZhR. 1. 

melléklete tartalmazza. 

7. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be. 

8. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben. 

9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során 

szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, 

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás 

egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak 

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

12. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

04/NEO/19339-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A KALO-MÉH TRANS Kft. (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) meghatalmazása 

alapján eljáró Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/A. II/4.) képviselője által 

benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékelten benyújtott engedélyezési dokumentáció és 

dokumentumok vizsgálatával megállapítottam, hogy a kérelmező rendelkezik a tárgyi hulladék-

gazdálkodási tevékenységhez szükséges, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdésekben 

meghatározott feltételekkel.  

A KALO-MÉH TRANS Kft. nevére, a Kiskőrös, Izsáki út 19. szám alatti, 1783/1 hrsz.-ú telephelyen 

veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt 
környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel javaslom megadni:  

 A tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, hasznosítását, ártalmatlanítását és veszélyes 

hulladék (ólomakkumulátor) gyűjtését, kereskedelemét végzik. A kémiai biztonsági törvény hatálya alá 

tartozó – veszély-szimbólummal ellátott – a tevékenységhez esetlegesen használt segédanyagok (pl.: 

csavarlazító, stb.), illetve az üzemeltetéshez használt takarító- és fertőtlenítőszerek tárolását úgy kell 

végezni az épületben, hogy az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet 

ne szennyezhesse, károsíthassa. 

 A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés, kereskedelem) során törekedni kell az 

egészségügyi kockázatok minimalizálására, a gyűjtést zárt módon kell megvalósítani, amely 

megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést. Elszállításuk szakvállalkozóval történhet. A veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhelyet a hatályos jogszabály szerint kell kialakítani, illetve üzemeltetni. 

 A tevékenység végzése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

 A dolgozónak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 
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*** 

Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is 

folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell 

benyújtania.  

 

Amennyiben az Engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön 

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 

állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység 

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az Engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az Engedélyes a tevékenységét az 

engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 

hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 240.000.- 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, de a döntést 

sérelmező fél – 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. 
 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3659-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04916-

4/2022. számú megkeresésére, a KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) 

meghatalmazottja az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. nevében Kalmár Krisztián kérelmére, a Kiskőrös 

1783/1 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörében  

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg: 

 

1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be.  

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes 

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti 

vizek vonatkozásában.  

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35360/1578-5/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján a Kalo-Méh Trans Kft. (székhely: 6300 

Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz., adószám: 11816603-2-03, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6200 

Kiskőrös, Izsáki út 19. alatti Telephelyre vonatkozó veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmi 

tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásában, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szakhatóság a veszélyes hulladék gyűjtéséhez, tárolásához 

 

h o z z á j á r u l o k. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Kiskőrös Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 6929-2/2022. ügyiratszámú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

A Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 

2.) megkeresése alapján KALO-MÉH TRANS Kft., (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) kérelmező 

által indított a Kiskőrös 1783/1 hrsz.-ú ingatlanon a  „veszélyes hulladék gyűjtésére és kereskedelmére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljáráshoz” tárgyú kérelemre irányuló szakhatósági 

állásfoglalásra vonatkozó, hatóságomnál indult eljárásban hatáskör hiányát állapítom meg, melyre 

figyelemmel 

 

az eljárást megszüntetem. 

 

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.  

 

A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a 

végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe 

vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz., KÜJ szám: 100 313 909) 

megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. nevében Kalmár Krisztián környezetmérnök 

(kamarai nyilvántartási száma: 06/0934) 2022. augusztus 2. napján benyújtotta a KALO-MÉH TRANS Kft. 

veszélyes hulladék kereskedelmére, gyűjtésére irányuló engedélykérelmét. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 3 fő, valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott (Uni-Terv 2005 

Környezetvédelmi Kft. környezetmérnökei). A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 

szükséges, megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik. A Kft. az alkalmazottai részére egyéni 

védőfelszerelést, munkaruházatot biztosít, valamint rendszeres munkavédelmi oktatásban részesülnek. A 

telephelyi munkavégzés hétfőtől péntekig 7:00 – 15:00 óráig tart. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

Mérlegelés: 

1 db 20 tonna méréshatárú tolósúlyos hídmérleg (típus: Metripond MT 207023, gyártási szám: 06) 

1 db 1 tonna méréshatárú tolósúlyos mérleg (típus: Mérleggyár MT-718, gyártási szám: 4-1-111) 

 

Anyagmozgatás: 

1 db 3,5 tonna teherbírású targonca 

 

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95592303005827400). 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 

10402506-49485150-48511069 számú számláján elkülönítve, 400.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztálya. 

 

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 
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A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a 6200 Kiskőrös, 1783/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, Kiskőrös Város Jegyzője által 

10295-4/2021. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1., 2., 5. pontjai szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17., 23., 35., 48. pontjai és 12. § (2), 13. § (2) bekezdései, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormány rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) 

19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontja szerinti előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (3), (4) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) 

bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 

tettük. 
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A rendelkező rész 27. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 29-30. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 31. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 32. pontjában tett előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 33. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, 

ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév 

február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben 

történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási 

engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 34. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 35. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 36. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 37. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 38. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 39. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A kereskedhető, gyűjthető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint került megállapításra. 

 

*** 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. § alapján a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A kérelem tartalma alapján, veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 240.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1.§ (1) bekezdés a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 
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Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok rendelkező részének indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), 

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/04916-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 1.), 

mint ügyfél részére a Kiskőrös, Izsáki út 19. szám alatti telephelyen végzett, veszélyes hulladék 

kereskedelme és gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  
 
A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 

alábbiakat állapította meg:  

 

A Kalo- MÉH Trans Kft. 6200 Kiskőrös, Izsáki út 19. szám 1783/1 hrsz. alatti telephelyén, jelenleg nem 

veszélyes és veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységeket folytatnak. A Kérelmező tevékenységét 

jelenleg a BK-05/KTF/03999-8/2017. számú veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési tevékenységére 

vonatkozó hulladékkezelési engedély alapján végzi, mely 2022. november hónapban hatályát veszti.  

A Kérelmező a telephelyén ólomakkumulátor hulladékok kereskedelmi és gyűjtési tevékenységét kívánja 

továbbra is végezni, a már engedélyezettek szerint. A hulladékot a telephelyen, az egész ország területéről, a 

hulladékok termelőitől (lakosság, vállalkozások), átveszi, majd mérlegelést és nyilvántartásba vételt 

követően, a hulladék kémiai hatásának ellenálló gyűjtőedénybe a veszélyes hulladék tárolóhelyre viszi azt. 

Az így megvásárolt hulladékot, változatlanul kívánja továbbadni, a hulladék átvételére engedéllyel 

rendelkező kezelő részére. 
A hulladékokat Kérelmező szállítani nem kívánja, ezért kéri azoknak csak a telephelyi átvétellel való 

kereskedelmének és gyűjtésének az engedélyezését. A hulladékok beszállítását a termelők, ill. arra 

engedéllyel rendelkező bérfuvarozók fogják végezni. A veszélyes hulladék tárolóhely a csarnok épületben 

került kialakításra. Az épület három részre osztott. Az első részben a veszélyes hulladék tárolóhely és üzemi 

gyűjtőhely, továbbá a színesfém és egyéb fém hulladékok tárolóhelye került kialakításra, 170, 38 m2 

alapterületen. A helyiség vasalt, 1 m3- es összefolyóval ellátott, saválló, vízzáró beton térburkolattal borított, 

zárható helyiség. 

A tevékenységhez kapcsolódóan légszennyező pont- vagy épületforrás nem létesült. A helységek 

szellőztetése természetes úton, ablakkal, ajtóval biztosított. A szociális épület fűtését kis teljesítményű (26,3 

kW) földgáztüzelésű kazánnal biztosítják, így ezzel kapcsolatosan bejelentés-köteles légszennyező 

pontforrással a telephely nem rendelkezik. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.  

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: ZajR.) hatálya alá tartozik. 

 

Az engedélyes a telephelyen ólomakkumulátor hulladékok kereskedelmi és gyűjtési tevékenységét kívánja 

továbbra is végezni, a BK-05/KTF/03999-8/2017. számú határozatban korábban már engedélyezettekhez 

hasonlóan. A hulladékot a telephelyen, az egész ország területéről, a hulladékok termelőitől (lakosság, 

vállalkozások), átveszik, majd mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően, a hulladék kémiai hatásának 

ellenálló gyűjtőedénybe a veszélyes hulladék tárolóhelyre viszik azt. Az így megvásárolt hulladékot a Kft. 

változatlanul kívánja továbbadni, a hulladék átvételére engedéllyel rendelkező kezelő részére. 

A telephely (Kiskőrös 1783/1 hrsz. alatti ingatlan) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben 

helyezkedik el (Gksz). A zajtól védendő létesítmények és védett területek falusias lakóövezetben (Lf) 
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találhatóak. A telephelyen munkavégzés csak a zajszempontú nappali időszakban (06-22 óra) történik. A 

legközelebbi védendő épület a telephelytől 186 m-re található lakóépület. 

A Kalo-MÉH Trans Kft. szóban forgó telephelye a BK-05/KTF/04271-2/2019 iktatószámú, érvényes 

zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal rendelkezik, amely tartalmazza a zajforrás közvetlen 

zajvédelmi hatásterületén lévő védendő területek és épületek felsorolását, valamint a rájuk megállapított 

zajkibocsátási határértékeket. 

A zajkibocsátási határérték határozatban nem szereplő ingatlanokra vonatkozóan a ZhR. 2. § (1) bekezdése 

szerinti (a ZhR. 1. mellékletében felsorolt) zajterhelési határértéket kell betartani, a ZajR. 2. § (2) 

bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az 

érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, 

fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, 

valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítottam meg. 

 

Földtani közeg védelmi: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet határozza meg. 

A hulladékkezeléssel érintett területrészek térbeton burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a 

Favir 10. § értelmében tettük. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 

alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg.  

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának BK-

04/NEO/19339-2/2022. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Kiskőrös, Izsáki út 19. szám alatti, 1783/1 hrsz.-ú telephelyen 

veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes 

Népegészségügyi Osztályt, „a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: a Kormányrendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, az 1. és 2. számú mellékletek 

vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése 

céljából.  

A vizsgálati dokumentáció az alábbi tárhelyen volt elérhető: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590182811b1467308a/3130/ 

3933150558157281097/04916%20Kalo-M%C3%A9h%20Trans%20Kft%20mell%C3%A9kletek.zip 

 A Kormányrendelet rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdések és a megküldött 

dokumentumok vizsgálata alapján, a KALO-MÉH TRANS Kft. által a Kiskőrös, Izsáki út 19. szám alatti, 

1783/1 hrsz.-ú telephelyén veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme tevékenységre vonatkozóan 

egészséget veszélyeztető, illetve környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogásolható 

hiányosságot, tényezőt nem észleltünk.  
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A nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladékok gyűjtése 

tevékenységhez, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok, keverékek tárolására vonatkozó feltételt a 

kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdése szerint állapítottam meg: „A 

veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek 

biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi 

épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.” 

Szakmai álláspontom kialakítása során „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. 

évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, „az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól” szóló 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendelet 14. – 17. §-ban, „a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről” szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) és 6. § (1) bekezdésében 

megállapított népegészségügyi, környezet-egészségügyi követelmények betartását vettem figyelembe.  

Szakmai álláspontomat a hivatkozott, az indoklásban feltüntetett jogszabályhelyek alapján állapítottam meg. 

Szakmai álláspontomat Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése alapján, az 1. és 2. számú melléklet pontjában 

meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 

szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, és a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján 

adtam meg. 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3659-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása:  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04916-

4/2022. számú megkeresésével, a KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) 

meghatalmazottja az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. nevében Kalmár Krisztián kérelmére, a Kiskőrös 

1783/1 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kérte a BácsKiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.  

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység 

engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási 

és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. 

 

A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, 

védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek 

lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött kérelmet, az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 

által készített dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam 

meg: 
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A KALO-MÉH TRANS Kft. a Kiskőrös, 1783/1 hrsz-ú ingatlanon ólom akkumulátor hulladék gyűjtését és 

kereskedelmét végzi 500 t/év kapacitás mellett. A hulladékot a telephelyén az ország egész területéről 

átveszi, majd mérlegelést és nyilvántartást követően kémiai hatásnak ellenálló gyűjtőedénybe helyezi, majd a 

veszélyes hulladéktároló helyre viszi. Az így megvásárolt hulladékot változatlan formában tovább adja a 

veszélyes hulladék kezelőnek. Az engedélyes veszélyes hulladékot nem szállít. 

 

A veszélyes hulladék tároló hely saválló, betonozott zárható helyiség, az ólom akkumulátorokat 0,5 m3 -es 

saválló big-boksz konténerben tárolják. 

 

Szakkérdések vizsgálata  

 

Vízellátás:  

A telephely vízellátása közműhálózatról biztosított. Szennyvízelhelyezés A tervezett tevékenység során 

technológiai szennyvíz sem fog keletkezni. A kommunális szennyvizet vízzáróan kialakított zárt 

szennyvízaknába gyűjtik.  

 

Csapadékvíz elvezetés:  

A tevékenység a telephelyre hulló csapadékvizet nem szennyezi, az saját telken belül elszikkad. 

  

Felszíni vizek: A telephely környezetében felszíni vízfolyás nem található. A tevékenység szennyező anyag 

felszíni vízbe való kibocsátásossal nem jár.  

 

Felszín alatti vizek:  

A tervezett telephely műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy 

a szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.  

 

Vízbázis védelem:  

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a 

vízbázisvédőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése-elhelyezése megfelelően megoldott, a 3 tervezett 

tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem 

veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a 

szakhatósági hozzájárulását a nem veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásához előírásokkal 

megadta. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta 

(ad.1. – ad.2.):  

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) bek.  

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,  

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 3. fejezet, és IX. fejezet 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.  
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A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú 

melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg.  

 

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2 sz. melléklet 3. 

pontja állapítja meg.  

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg.  

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.  

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését. 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35360/1578-5/2022 ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

Ügyfél veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmi tevékenységére vonatkozó engedélyezése tárgyú 

kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal előtt (a továbbiakban: engedélyező hatóság). 

Az engedélyező hatóság a kérelmet és mellékleteit 2022. augusztus 10. napján – szakhatósági állásfoglalás 

kiadása céljából - megküldte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére. 

 

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 54. pontjában meghatározott, a Katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati 

szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát lefolytatta (dokumentáció 

vizsgálata), amely során az alábbiakat állapította meg: 

 

A telephelyre tervezett hulladékgazdálkodási létesítmény kialakítása és üzemeltetése: 

- hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület 

vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött 

hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is; 

- üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben 

meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével 

összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, 

elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál; 

 

Az Ügyfél a telephelyén ólomakkumulátor hulladékok kereskedelmi és gyűjtési tevékenységét kívánja 

továbbra is végezni, a már engedélyezettek szerint. A hulladékot a telephelyen, az egész ország területéről, a 

hulladékok termelőitől (lakosság, vállalkozások), átveszi, majd mérlegelést és nyilvántartásba vételt 

követően, a hulladék kémiai hatásának ellenálló gyűjtőedénybe a veszélyes hulladék tárolóhelyre viszi azt. 

Az így megvásárolt hulladékot, változatlanul kívánja továbbadni, a hulladék átvételére engedéllyel 

rendelkező kezelő részére. 

 

Az ólomakkumulátor hulladékok gyűjtése sav és lúgálló műanyagból gyártott konténerekben történik. A 

hulladéktároló helyeken, csak sérülésmentes tárolóeszközök, konténerek vagy raklapok használhatók. A 
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sérült tárolóeszközöket épre kell cserélni. A veszélyes hulladékok tárolása, az átadásukig a veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhelyen történik. 

A telepi tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok a fizikai, kémiai hatásuknak ellenálló 

fedett fém, ill. műanyag hordókban, konténerekben, műanyag zsákban kerülnek tárolásra. A keletkező 

hulladékok arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak kerülnek átadásra. 

 

A telephelyen, a veszélyes hulladék tárolóhely/üzemi gyűjtőhely, térburkolaton jól megközelíthető, a 

szállítójárművek és a rakodást végző berendezések gépek által, a hulladékok le-, és felrakodása 

biztonságosan és akadálymentesen történhet.  

 

Ezen műveleteket minden esetben a 246/2014. (XI.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően erre 

kialakított területén végzik, ahol az esetleges kiszóródás vagy kicsepegés esetén sem történhet 

környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés, mivel a fedett zárható épületrész kémiai hatásának ellenálló 

aljzattal és összefolyóval rendelkezik. Az esetlegesen kijutó veszélyes anyag közömbösítésére 200 literes 

fedett fém hordóban elhelyezett homok áll rendelkezésre. 

 

A kárelhárításhoz készenlétben tartott tárgyi erőforrások: 

- szemvédő eszköz (védőálarc vagy védőszemüveg), 

- savállaó testvédő eszköz, 

- saválló lábvédő eszköz, 

- saválló kesztyű, 

- szemöblítő tégely, 

- szemöblítéshez friss vízzel telt mosópalack, 

- porálarc, 

- tűzoltókészülék, 

- csatornanyílás letakarását biztosító fedél (saválló), 

- homok, 

- mészhidrát, 

- üresm fedéllel ellátott műanyag tárolóedény, 

- kézi szerszámok (lapát, söprű, vödör). 

A telephely bejáratánál található 1 db föld feletti tűzcsap. 

 

A hulladékok mennyiségének meghatározása, nyilvántartása: 

A hulladékok mérlegelése hitelesített mérőeszközökkel történik. A telephelyen található a kis mennyiségű 

hulladékok mérésére szolgáló 1 db 1000 kg méréshatárú hitelesített mérleg, és egy 20.000 kg méréshatárú 

hídmérleg. 

- megnevezése: tolósúlyos 

- gyártási szám: 4-1-111, 

- mérési határ (max.): 1 000 kg, 

- érvényesség: 2023. április 29. 

A hitelesítési bizonyítvány száma: CS/S01/02026-2/2021-04. 

- megnevezése: tolósúlyos hídmérleg 

- gyártási szám: MT 207023, 

- mérési határ (max.): 20 000 kg, 

- érvényesség: 2023. április 29. 

A hitelesítési bizonyítvány száma: CS/S01/02026-2/2021-03. 

 

A telephely kapacitása 

A hulladéktároló helyeken, a hulladékból, csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére, jó 

megközelítésére, alkalmas mennyiség tárolható. 

 

Az egyidejűleg maximálisan tárolható veszélyes hulladék mennyisége: 10 t. 
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A telephely (válogatómű) műszaki kialakítása: 

- a gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon drótkerítéssel körbekerített; 

- szociális helyiségekkel ellátott irodák; 

- szilárd burkolatú nyílt hulladékterek, fedett szín és csarnoképület; 

- csapadékvíz elvezetése megoldott, veszélyes hulladékkal nem érintkezik. 

 

A telephely Havária terve tartalmazza az esetlegesen előforduló anyagkifolyások, kiszóródások során 

alkalmazott magatartási szabályokat, kárelhárítási feladatokat, a rendelkezésre álló eszközöket. Továbbá 

tűzvédelmi szabályzattal is rendelkezik, mely szintén tartalmazza az esetleges Havária, illetve egyéb más 

esetben betartandó előírásokat. 

 

A telephely rendelkezik Üzemeltetési Szabályzattal, mely szerint a hulladékok tárolásra történő 

elhelyezéséért és felügyeletéért a mindenkori telepvezető a felelős személy 

 

A fentiek alapján a fenti területtel kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedélyéhez hozzájárulok. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, illetékességemet a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, 

valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

Kiskőrös Város Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 6929-2/2022. ügyiratszámú szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági 

állásfoglalás kiadását kérte a KALO-MÉH TRANS Kft., (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) 

kérelmező által indított a Kiskőrös 1783/1 hrsz.-ú ingatlanon a „veszélyes hulladék gyűjtésére és 

kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljáráshoz” tárgyú kérelemre vonatkozóan.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és az 57. 

§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 53. pontjában 

foglalt szakkérdések tekintetében megállapítom, hogy Kiskőrös közigazgatási területe, így az eljárásban 

érintett – Kiskőrös közigazgatási területéhez tartozó – ingatlan nem tartozik helyi környezet- és 

természetvédelem alá. 

 

A fentiekre tekintettel – mint az érintett települési önkormányzat jegyzője – a tárgyi ügyben hatáskörrel nem 

rendelkezem. 

 

Döntésemet az Ákr. 55. § (1) és az 57. §-a, valamint a 47. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Rendelet 1. 

melléklet 7. táblázat 7. pontja alapján hoztam. 

 

Döntésem formájára az Ákr. 80. § (1) bekezdése, tartalmára a 81. § (1) és (4) bekezdései irányadók. 

 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. § (2) bekezdése, valamint a 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, a 

jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

*** 
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése 

és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

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

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

4.1 ,4.5. és 11.pontja alapján összesen 240.000 - Ft. 

 

Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetése a BK/HGO/04916-1-10/2022. iktatószámon benyújtott 

hulladékgazdálkodási kérelemmel egyidejű igazolással történt elfogadásra. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2022. augusztus 9. napján kelt BK/HGO/04916-2/2022. számú levélben tájékoztatta 

az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a 

nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a 

határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/04916-3/2022. számú közleményben 

a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen véglegessé vált 

határozatot. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.1) Korm. rendelet 2. § értelmében területi 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki, azzal az 

eltéréssel, hogy a Pest megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest fővárosra terjed ki. 

 

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. 

 

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. 

 

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 a 39. § 

(2) bekezdése rendelkezik. 
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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 területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) 

bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. augusztus 23. 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 

 

 

Kapják: 

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

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

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

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

4.Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.)                                  HKP  

5.Kiskőrös Város Önkormányzat Jegyző (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) HKP 

6.BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskőrösi Kirendeltség  

(6300 Kalocsa, Városház u. 1.)                                                                                            HKP 

7.BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Szakértői Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. krt. 2.)                                            HKP 

8.Hatósági Nyilvántartás 

9.Irattár 
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