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Tárgy: A Kalo-Méh Trans Kft. nem veszélyes hulladék előkezelése tárgyú hulladékgazdálkodási engedély 

kérelme  
 

H A T Á R O Z A T 
 

 

A Kalo-Méh Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 

Kalocsa, Ciglédi kertek, adószám: 11816603-2-03), KÜJ: 100 313 909, cégjegyzékszám:03-09-107349 

adószám: 11816603-2-03, KSH szám: 11816603- 4677- 113- 03, hivatalos elektronikus elérhetősége 

11816603#cégkapu, rövidített elnevezés: Kalo-Méh Trans Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

 

Teljes név:  Kalo-Méh Trans Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft. 

Név:   Kalo-Méh Trans Kft.  

Székhelye:   6300 Kalocsa, Ciglédi kertek  

KSH szám:   11816603-4677-113-03 

Adószám:   11816603-2-03 

KÜJ szám:   100 313 909 

Cégjegyzékszám:  Cg. 03-09-107349 

Telephely:  mobil berendezéssel, a szerződött partnerek telephelyein 

KTJ szám:   100 863 128  
Telephely a berendezések üzemidőn kívüli tárolásához: 6300 Kalocsa, Hrsz.: 3042, 3038/1  

 

Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék előkezelése.  
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Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint: 

  
R12  Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 

műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás 

vagy elkülönítés.)  

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 

szerint: 

 

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás  

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – előkezelés E02-04 – bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése és mennyisége: 

 

Azonosító 

kód 

Megnevezés Mennyiség (t/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-

ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat 

hulladéka 

02 01 10 fémhulladék 16 575 

12 
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladék 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 16 575 

12 01 02 vasfém részecskék és por 16 575 

12 01 13 hegesztési hulladék 16 575 

12 01 99 
Közelebbről nem meghatározott hulladékok (kizárólag gyártásközi 

acélhulladék, újvas) 

16 575 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK 

ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 16 575 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 

(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint 

karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 

alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 17 vasfémek 16 575 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 05 vas és acél 16 575 

17 04 07 fémkeverékek 16 575 

 



3 

 

Azonosító 

kód 

Megnevezés Mennyiség (t/év) 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 

19 10 01 vas- és acélhulladékok 16 575 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pellet készítés) származó hulladék  

19 12 02 fémvas 16 575 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 40 fémek 16 575 

Összesen 16 575 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Kalo-Méh Trans Kft. a Csongrád Megyei Kormányhivatal által CSZ/01/8298-2/2016. számon kiadott nem 

veszélyes hulladék előkezelési engedéllyel rendelkezik, melynek hatálya 2021 júniusában lejár. Az engedély 

mobil berendezésekkel, a termelők telephelyén történő hulladék előkezelésére irányul.  

 

A Kft. az ország egész területén, a szerződött partnerek telephelyén mobil berendezéssel bálázza be a fém 

hulladékokat, átadás előtt. A bálázással a szerződött partnerek telephelyén keletkező és/vagy gyűjtött 

hulladékok, helyben történő tömörítéssel olyan méretűvé válnak, ami annak szállításra történő 

felrakodásakor a szállítójármű rakodófelületének jobb kihasználására nyújt lehetőséget. 

A Kalo-Méh Trans Kft. a tevékenységének végzéséhez rendelkezik mobil fém bálázógéppel. 

Engedélyes, a vele szerződésben álló partnereinél (hulladékkezelő vállalkozások, ill. nagyobb termelő 

cégek), előre egyeztetett időpontokban, a megrendelés alapján végzi a bálázási tevékenységet. 

Az előkezelés nem jelenti a hulladék megvásárlását, a hulladék az Engedélyes tulajdonába nem kerül (az 

előkezelendő hulladék a megrendelő tulajdona), azt az előkezelést követően a Megrendelő telephelyén 

hagyja. 

A berendezés egy tehergépjármű alvázra szerelt felépítmény, mely pótkocsin kerül elvontatásra a hulladék 

előkezelés helyszíneire. 

A megrendelést követően, az egyeztetett időpontban a berendezés megjelenik a munkavégzés helyszínén. 

A Megrendelő telephelyén az előkezelendő vas és acél hulladék ömlesztve nyílt téren, a többi hulladéktól jól 

látható módon elkülönítve, előkészítve kerül felhalmozásra. A nagyobb darabos hulladékot a berendezésbe 

való adagoláshoz szükséges méretűre kell darabolni. A darabolást, valamint a hulladék átválogatását a 

berendezés megérkezéséig a megrendelő saját telepi munkavállalóival elvégezteti. 

A bálázás nyílt téren, betonozott területen történik. A berendezés üzemeltetését 1 fő végzi. A berendezés 

saját daruja, ill. a telepi rakodógép adagolja a tömörítő részébe a fémhulladékot. A megfelelő mennyiségű 

hulladék tömörítőbe helyezését követően a hidraulika a berendezés présfalait összenyomja, a hulladék 

összetömörödik (fizikai alakváltozáson megy át), kialakul a mintegy 0,8 - 1,2 m
3
 méretű bála. 1 bála tömege 

mintegy 800 kg. Egy átlagos munkanapon, 8 óra munkaidő alatt, a berendezés mintegy 65 t hulladék 

bebálázását tudja elvégezni.  

A technológia vizet, elektromos áramot, egyéb anyagot nem igényel. A berendezés működtetését dízel 

üzemű meghajtómotor biztosítja.  

 
Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése 

végezhető. 
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2. Jelen engedély telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására nem jogosít fel. 

3. Évente maximálisan 16 575 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

előkezelése végezhető. 
4. 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. 

5. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb 

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

7. 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. 

8. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

9. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a 

benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal 

kell ellátni. 

10. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel 

ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló,bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy 

zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és 

megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem 

gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet 

a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – 

kármentő aljzattal kell kialakítani. 

11. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, 

kivéve az egészségügyi hulladékot. 

12. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és 

kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet előírásait. 

13. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

14. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a 

megbízóktól minden esetben meg kell kérni és meg kell őrizni, továbbá 1 évre visszamenőleg minden 

év május 31-ig meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

15. A hulladék kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során 

keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

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

szóló igazolást. 

17. A pénzügyi biztosítékként lekötött összeget tartalmazó bankszámla közleményben módosítani 

szükséges a kedvezményezett megnevezését, a módosítást követően a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak 

kell szerepelnie.  

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 15 napon belül.  

18. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi 

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

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

számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóság felé bejelenteni. 
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20. 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.  

21. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni.  

 

*** 

 

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

szempontok: 

 

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

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

24. A tevékenység végzése során a hulladékok előkezelése csak környezetszennyezést kizáró módon 

történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. 

locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás, 

tömörítési tevékenység helyének megválasztása). 

25. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani. 

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

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 

27. A változó helyszíneken tervezett hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő 

berendezések telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás hatásterületén ne helyezkedjen 

el zajtól védendő épület. 

Határidő: folyamatos. 

28. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív akusztikai 

védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül 

maradjon. 

Határidő: folyamatos. 

29. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybe vételt okozza. 

30. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

 

 

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 környezetvédelmi 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 
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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.  

 

Az engedély területi hatálya: 

Magyarország területe. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 
A határozat véglegessé válását követő 5 év.  

 

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a CSZ/01/8298-2/2016. sz. engedélyt visszavonjuk. 

 

 

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

04/NEO/17306-2/2021. ikt. számú szakkérdés vizsgálata 

 

Kaló-Méh Trans Kft. telephelyhez nem köthető, mobil bálázó géppel nem veszélyes hulladék előkezelése 

szakkérdés vonatkozásában -kialakított álláspont a következő: 

 

 A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételeiről,- beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres 

tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő 

szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

 A tevékenység végzése során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására. 

 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

 A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2014-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét,Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/00072-

4/2021. számú megkeresésére, a Kalo-Méh TransKft. (6300 Kalocsa, Ciglédi-Kertek) kérelmére 

telephelyhez nem köthető mobil bálázógéppel nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi-vízvédelmi szakhatósági hatáskörben 

folytatólagossan, előírás nélkül hozzájárul. 

 

*** 

A kérelmező az eljárás 120000 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 keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a 

döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez 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 
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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 Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek) megbízásából az Uni-Terv 2005 Kft.(6723 Szeged, 

Tápai u. 7/A II/4) képviseletében Kalmár Krisztián ügyvezető 2021. április 20. napján hulladékgazdálkodási 

engedély kérelmet nyújtott be telephelyhez nem köthető mobil bálázó géppel nem veszélyes hulladék 

előkezelésére. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A berendezés üzemeltetését 1 fő végzi.  

A Kft. környezetvédelmi megbízotti feladatait az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. képviseletében 

Kalmár Krisztián ügyvezető és Takács Nóra környezetmérnök látja el megbízási szerződés alapján. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

 - SIERRA AL 5000 típusú présgép. 

 

A berendezés üzemidőn kívüli tárolása, tisztítása, javítása:  

A saját tulajdonban levő hulladékkezelő berendezést üzemidőn kívül a Kalo-Méh Trans Kft. 6300 Kalocsa, 

Ciglédi kertek alatti telephelyén tárolják.  

Amennyiben szükséges, a berendezés javítása szintén a Kalo-Méh Trans Kft. Kalocsa, Ciglédi kertek alatti 

szerelőcsarnokában történik.  

A berendezés tisztítását nem végzik.  

 

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

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95592303005827400). 

 

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

10402506-49485150-48511045 számú számláján elkülönítve 500 000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátását 

végző hatóság 2020. március 1. napjától a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság a Vállalkozó 

jelen hulladékgazdálkodási engedélyének 12. előírásban előírta, hogy jelen engedély véglegessé válását 

követő 15 napon belül a kedvezményezett megnevezését módosítsák. 

A Vállalkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta a Dr. Hajdú-MED Kft.-vel 

(6300 Kalocsa, Meszesi út 4.) kötött Foglalkozás-egészségügyi szerződését. 

 

A Vállalkozó nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Vállalkozó 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. 

 

A Vállalkozó az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés o) pont szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Vállalkozó rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 
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A Vállalkozó rendelkezik a Kalocsa, Ciglédi kert 3038/1 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó, Kalocsai Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 1872-3/2013/H iktatószámon kiadott bejelentés-köteles telephelyre 

szóló igazolással. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 23. pontjai, valamint 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (2) bekezdései, valamint a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 9. § (1) bekezdés c), pontja alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése 

alapján tettük. 

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

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

A rendelkező rész 13-14. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 15. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

A rendelkező rész 16. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. 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 19. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 
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A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

 

Az előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került 

megállapításra. 

 

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

szempontok rendelkező részének indokolása: 

 
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 R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával 

alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a 

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. 

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

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tevékenységet megrendelői igények szerinti külső 

helyszíneken fogják folytatni, tehát nem az engedélyes telephelyén (6300 Kalocsa 3042 és 3038/1 hrsz.).  

A tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében számítással vagy méréssel 

minden esetben meg kell meghatározni és az eredményeknek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy a 

tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerinti 

határértékek teljesüljenek. 

 

Földtani közeg védelmi: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

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

rendelet számszerűsíti. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Kérelmező a Kalocsa, Ciglédi kertek alatti telephelyen kívül, külső helyszíneken kívánja a mobil bálázó 

berendezést üzemeltetni, a kérelmező Magyarország egész területén kívánja végezni a hulladékgazdálkodási 

tevékenységét. 

A KALO-MÉH Trans Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán, táj-és természetvédelmi 

szempontból nem állapítható meg érdeksérelem. 

 

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.  

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási HivatalaNépegészségügyi Osztály  

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 

1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
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szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben megállapított közegészségügyi, környezet-

egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő. 

 

Szakmai álláspontomat „A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III.12.) Korm. 

rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, és a 2. sz. melléklet 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. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV 23.) Kormány rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2014-1/2021. 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/00072-

4/2021. számú megkeresésével a Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi-Kertek) kérelmére 

telephelyhez nem köthető mobil bálázó géppel nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kérte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását. 

 

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

(XII.29.) Korm. rendelet a továbbiakban 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. 

melléklet 19. fejezet 55., 56., 57., 58. pontjában meghatározott szakkérdések alapján hulladékgazdálkodási 

engedély megadására 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 vízellátásának, 

csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására 

gyakorolt hatásának, a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata, 

illetve annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint 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 hatásának vizsgálata. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, engedélyezési dokumentáció alapján a fent 

hivatkozott szakkérdés/szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: A bálázógép egy 

tehergépjármű alvázra szerelt felépítmény. A kialakításából következően pontosan meg tudja közelíteni a 

felhalmozott hulladékok helyét. A bálázás nyílt téren, térbetonon történik. A berendezés üzemeltetését 1 fő 

végzi. A berendezés daruja, illetve a telepi rakodógép segítségével adagolja a tömörítő részébe a 

fémhulladékot. A megfelelő mennyiségű hulladék tömörítőbe helyezését követően a hidraulika a berendezés 

présfalait összenyomja, a hulladék összetömörödik, melynek következtében fizikai alakváltozást szenved, 

kialakul a mintegy 0, 8- 1, 2 m3 méretű bála. 1 bála tömege mintegy 800 kg. Egy átlagos munkanapon, 8 óra 

munkaidő alatt, a berendezés mintegy 65 t hulladék bebálázását tudja elvégezni.  

A saját tulajdonban levő hulladékkezelő berendezést üzemidőn kívül a Kalo- MÉH Trans Kft. 6300 Kalocsa, 

Ciglédi-Kertek alatti telephelyén tárolják. A hulladékkezelés tevékenysége a megrendelők telephelyén 

történik.  

 

A kérelmező az alábbi nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni: 
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Azonosító kód Megnevezés Kérelmezett 

mennyiség 

fajtánként (t/év) 

Kérelmezett 

mennyiség 

(t/év) 

02 01 10 Fémhulladék 16575 

16575 

12 01 01 Vasfém reszelék és esztergaforgács 16575 

12 01 02 Vasfém részek és por 16575 

12 01 13 Hegesztési hulladék 16575 

12 01 99 Közelebbről nem meghatározott 

hulladékok (kizárólag gyártásközi 

acélhulladék, újvas) 

16575 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 16575 

16 01 17 Vasfémek 16575 

17 04 05 Vas és acél 16575 

17 04 07 Fémkeverékek 16575 

19 10 01 Vas és acélhulladékok 16575 

19 12 02 Fém vas 16575 

20 01 40 Fémek 16575 

 

A hulladékkezelés kódja: 

R12: átalakítás az R1- R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 

E02- 04: tömörítés, bálázás, darabosítás 

 

Vízellátás: 

A tevékenység nem igényel vízellátást. 

 

Szennyvíz elhelyezés: 

A tevékenység során nem keletkezik szennyvíz. 

 

Csapadékvíz: 

A szakkérdés vizsgálata nem releváns. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek védelme: 

Az előkezelendő hulladékok tiszták, veszélyes anyagot szennyezőanyagként nem tartalmazó, nem veszélyes 

hulladékok. Az előkezelés térburkolaton, a Megrendelő telephelyén, az általa kijelölt területrészen történik. 

Így a hulladékok tömörítése, darabolása nem jár a talaj, felszín alatti-, ill. felszíni víz szennyezésével. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A tevékenység nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra 

hatást nem gyakorol. 

 

A tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletszerint felszín 

alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával aműszaki leírásban foglaltaknak 

megfelelő üzemeltetés esetén nem jár. 

Felszíni vízbe való közvetlen kibocsátással nem kell számolni a tevékenység során, a tevékenység a vizek 

természetes lefolyására nincs hatással. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek 

minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához megadta. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

1. a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről 

2. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről 
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3. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú 

mellékletének 19. táblázata 55., 56., 57., 58 pontjában biztosított hatáskörömben eljárva és az ott 

meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg. 

 

Az vízügyi 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 2. sz. 

melléklete állapítja meg. 

 

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

meg. 

 

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

 
Kecskemét, 2021. május 20. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

Kapják: 

1. Kalo-Méh Trans Kft.            11816603#cégkapu 

2. Uni-Terv 2005 Kft.           13457804#cégkapu 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság . Igazgatóhelyettesi Szervezet 

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

4. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

    (6300 Kalocsa, Városháza u.1.)        HKP 

5. BKMKH Környezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

    Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

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

6. Hatósági nyilvántartás    

7. Irattár  
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