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H A T Á R O Z A T 
 

A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 

6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1, KÜJ: 100 313 909, cégjegyzékszám: 03-09-107349, adószám: 

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

11816603#cegkapu, rövidített elnevezés: KALO-MÉH TRANS Kft.) meghatalmazása alapján az Uni-Terv 

2005 Környezetvédelmi Kft. (Székhely: 6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4. ajtó, 

Cégjegyzékszám: 06-09-009785, Adószám: 13457804-2-06, KSH szám: 13457804-7112-113-06, Hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 13457804#cegkapu, rövidített elnevezése: Uni-Terv Kft., képviseletre jogosult: 

Kalmár Krisztián ügyvezető) által 2022. november 25. napján előterjesztett, majd 2022. december 13. és 

2023. január 24. napján kiegészített – a 6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 10. szám (9425/2, 9425/46, 9425/48, 

9425/47, 9425/49. hrsz., KTJ szám: 101 520 084, Súlyponti EOV koordináták:  X= 172 205 m; Y= 698 167 

m) alatti hulladékkezelő telepre [hulladékhasznosítási tevékenység (kezelés) kapacitásának bővítésére] 

vonatkozó – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása 

esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 107. a) pontja – 

„Nemveszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” –, valamint 108. a) pontja – 

„Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól” – 

szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem 

kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 
 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység (bővítés) véglegessé vált telepengedély, 

a módosított hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósítása a településrendezési tervekkel (Kecskemét településre vonatkozóan) nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési engedély iránti kérelem 

(hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelem) előterjesztéséig megteremthető. 

 

A tervezett tevékenység megvalósítása és a településrendezési terv közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési engedély (módosított hulladékgazdálkodási engedély) 

kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 
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Szakkérdések vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság 

(6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1.) meghatalmazottja által előterjesztett, a 6000 

Kecskemét, Kiskőrösi u. 10. szám alatti hulladékkezelő telepre vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 

2.1. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a talajvédelmi hatóság elfogadja, a tervezett tevékenységgel 

kapcsolatban kifogást nem emel. 

 

3. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés) 

vizsgálata: 

 

3.1. A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást 

nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/5840-

1/2022.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által - a KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi 

kertek hrsz. 3038/1) kérelmére a Kecskemét, Kiskőrösi u. 10. szám alatti hulladékkezelő telepre vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárásban - megküldött BK/KTF/07920-6/2022. számú szakhatósági megkeresésre a 

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbiak szerint: 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotát. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

4. A telephely vízilétesítményeit vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján, az abban foglaltak szerint kell 

üzemeltetni. 
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5. A telephelyen a vízjogi engedély hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új 

vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet. 

6. Az aknában gyűjtött szennyvíz csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítható. Az 

elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni. 

7. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - 

nem származhatnak jelentős környezeti hatások a felszíni- és felszín alatti vizek tekintetében. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját kétszer fizette meg, összesen 500.000 Ft 

pénzösszeget fizetett be, így a tévesen befizetett 250.000 Ft pénzösszeg visszautalásáról intézkedem. Egyéb 

eljárási költség nem merült fel. 

 

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

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

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. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart.  

  

I N D O K O L Á S 

 

A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 

6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1, KÜJ: 100 313 909, cégjegyzékszám: 03-09-107349, adószám: 

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

11816603#cegkapu, rövidített elnevezés: KALO-MÉH TRANS Kft.) meghatalmazása alapján az Uni-Terv 

2005 Környezetvédelmi Kft. (Székhely: 6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4. ajtó, 

Cégjegyzékszám: 06-09-009785, Adószám: 13457804-2-06, KSH szám: 13457804-7112-113-06, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 13457804#cegkapu, rövidített elnevezése: Uni-Terv Kft., képviseletre jogosult: 

Kalmár Krisztián ügyvezető) – a 6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 10. szám (9425/2, 9425/46, 9425/48, 
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9425/47, 9425/49 hrsz., KTJ szám: 101 520 084, Súlyponti EOV koordináták: X= 172 205 m; Y= 698 167 m) 

alatti hulladékkezelő telepre [hulladékhasznosítási tevékenység (kezelés) kapacitásának bővítésére] 

vonatkozó – az R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalnál, mint környezetvédelmi (és természetvédelmi) hatóságnál 2022. november 25. napján.  

A kérelmező meghatalmazottja a környezetvédelmi hatóság felhívásaira 2022. december 13. és 2023. január 

24. napján az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentációt kiegészítette. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név: KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű 

   Társaság 

rövidített elnevezés: KALO-MÉH TRANS Kft. 

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

Adószám: 11816603-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-107349 

KSH szám: 11816603-4677-113-03 

KÜJ szám: 100 313 909 

 

Telephely adatai: 

Cím: Kecskemét, Kiskőrösi út 10. szám, 9425/2, 9425/46, 9425/47, 9425/48,  

 9425/49 hrsz. 

KTJ szám: 101 520 084 

Súlyponti EOV koordináták:  X= 172 205 m; Y= 698 167 m 

  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 

Székhely: 6723 Szeged, Tápai utca 7/A. II/4. 

 

Szakértő: Takács Nóra (06/1041) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Szakértő: Juhász-Gőz Szilvia (SZ-018/2019) 

Szakértői jogosultság: SZTV - Élővilágvédelmi szakértő 

 SZTV - Természetvédelmi szakértő 

 

Szakértő: Kalmár Krisztián (06/0934) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 K-SZ - Klímavédelmi szakértő 

                                                     

Szakértő: Nagy Balázs (06/1162) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

    

Tervezett tevékenység:  Hulladékhasznosítási tevékenység (kezelés) kapacitásának bővítése 

 

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - 

előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 
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c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került 

sor. 

 

A tervezett tevékenység az R. 3. számú mellékletének 107. a) pontja – „Nemveszélyes hulladék-hasznosító 

telep 10 t/nap kapacitástól” –, valamint 108. a) pontja – „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 

(beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság 

döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján 

köteles eljárni. 

 

Az eljárás megindításakor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § 

(1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel 

- e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – járt el. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

Jelen döntés meghozatalkor hatályos, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 

2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e 

bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.  

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a értelmében a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor 

folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

Továbbá jelen döntés meghozatalkor hatályos, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. 

rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e 

bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el. 

A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint e rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor 

folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

A tevékenység helye és ismertetése 

 

A Kecskemét, Kiskőrösi út 10. szám, 9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 hrsz. alatti telephelyen 

nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, továbbá veszélyes 

hulladékok kereskedelmét, gyűjtését végzik. A telephely Kecskemét város belterületén, „Gksz” jelű 

kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetben helyezkedik el, a környező ingatlanokon ipari tevékenységet 

végző vállalkozások telephelyei találhatók.  

 

A Kalo-MÉH Trans Kft. a Kecskemét, Kiskőrösi út 10. szám, 9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 

hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyre vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal által BK-05/KTF/03834-7/2018. számon (KTFO-azonosító: 50326-4-12/2018.) kiadott 

(környezetvédelmi) működési engedéllyel rendelkezik. A BK-05/KTF/03834-7/2018. számú (KTFO-

azonosító: 50326-4-12/2018.) működési engedély 2018. november 14. napján vált véglegessé és 2023. 

november 14. napjáig érvényes. 

 

A tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására a Kalo-MÉH Trans Kft. részére 

BK/KTF/03704-8/2020. számon kiadott, BK/HGO/04142-2/2022. számon módosított, 2025. augusztus 17. 

napjáig érvényes hulladékgazdálkodási engedély a hulladékok R4, R3a, R1b műveleti kódokkal történő 

hasznosítására kizárólag az abban rögzített mennyiség (6.705 t/év) erejéig vonatkozik. 
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A tevékenység célja 

 

A Kalo-MÉH Trans Kft. a feldolgozói igényeknek való megfelelés okán hulladékhasznosítási 

kapacitásának növelését tervezi, melynek eredményeként az átvett és kezelt fémhulladékot (vas-, acél, réz-, 

és alumínium hulladék) fémtörmelék alapanyagként fémhulladék hasznosítók (öntödék, kohászatok) részére 

kívánja értékesíteni. A telephely mérete, illetve a már rendelkezésre álló műszaki feltételek lehetővé teszik a 

hulladékhasznosítási kapacitás növelését, mely változás a hasznosítani kívánt hulladékmennyiségek 

növelésében jelentkezik. A dokumentációban foglaltak alapján kérelmező a már engedélyezett 

hulladékmennyiségeken, valamint az előkezelés és hasznosítás technológiáján nem kíván változtatni, 

ugyanakkor a hasznosítási kapacitás növelése szükségessé teszi néhány új hulladékfajta kezelését. Továbbá a 

telephely késztermék tároló kapacitásának növelése nem indokolt, mivel az adott hasznosítandó hulladék 

mennyiségéből ugyanazon mennyiségű alapanyag keletkezése várható, illetve a hasznosítás során keletkező 

alapanyagokat folyamatosan elszállítják a telephelyről.  

    

A tevékenység volumene 

 

A Kalo-MÉH Trans Kft. a hasznosítani kívánt hulladékmennyiségeket a már engedélyezett előkezelési 

mennyiségekkel kívánja azonossá tenni. A Kalo-MÉH Trans Kft. részére engedélyezett előkezelhető 

hulladékok mennyisége évente 121.865 tonna. A hulladék előkezelési kapacitás teljes kihasználása esetében 

506,04 tonna/nap hulladék (megközelítőleg 454,68 tonna/nap fémhulladék) gyűjtésével számolnak. A 

hulladékátvétel egyműszakos munkarendben történik. Egy évben 255 munkanappal számolnak. A megnövelt 

hasznosítási kapacitással való üzemelés a 2023. év végén várható. Az alkalmazottak száma jelenleg 22 fő. 

A telephely területe 21.547 m², melyen az alábbi létesítmények találhatóak: 

 porta- és irodaépület szociális blokkal; 

 mázsaház egy 60 tonna méréshatárú hídmérleggel, valamint egy 500 kg méréshatárú kézi mérleggel; 

 külön szociális épület a telepi munkavállalók részére; 

 veszélyes hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely; 

 raktár; 

 térbeton; 

 nyitott hulladéktér; 

 üzemanyag kút; 

 szennyvízgyűjtő akna; 

 csapadékvíz tisztító műtárgy; 

 2 db monitoring kút. 

 

A 1.029 m
2
 alapterületű csarnoképület több bejárattal rendelkező, teljesen zárt épület. A csarnoképületben 

jelenleg színesfém és egyéb fém hulladékok gyűjtését, válogatását, bontását, darabolását végzik, valamint a 

veszélyes hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely itt található. A raktárépület alapterülete 594,95 m
2
, 

melyben szintén színesfém és egyéb fémhulladékok gyűjtését végzik. A fémhulladékokat egy 832 m² 

nagyságú, nyílt hulladéktéren gyűjtik, ahol a hulladékokat mérlegelés után ömlesztve helyezik el. A 

telephely kijelölt területein is végeznek elkülönített tárolást és gyűjtést. A beszállított hulladékokat bálázva, 

vagy anyagában ömlesztve ideiglenesen tárolják jellegüktől függően. A gyűjtőhelyre csak a technológiai 

utasításra vonatkozó szétválogatási, kezelési folyamatok után helyeznek hulladékot, melyet az elszállításig 

bálázott formában, halomban vagy konténerben gyűjtenek. 

 

A maximális hulladék előkezelési kapacitás eléréséhez tereprendezés, valamint építési munka nem 

kapcsolódik. A telephely mérete, illetve a már rendelkezésre álló létesítmények, tároló helyek, munkagépek, 

szállítójárművek lehetővé teszik a tervezett kapacitás elérését. 

 

* 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás, szakhatóság megkeresése, szakkérdés vizsgálata 

volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. december 1. 

napján kelt, BK/KTF/07920-2/2022. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás 

megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél 

nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról,  a 
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határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. Az 

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (képviseletre jogosult természetes személy: Kalmár Krisztián 

ügyvezető) tárgyi eljárásban való képviseleti jogosultságát igazolta.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja 

alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság. 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kétszer (2022. november 23. és 2022. 

november 25. napján) fizette meg, összesen 500.000 Ft pénzösszeget fizetett be, így a tévesen befizetett 

250.000 Ft pénzösszeg visszautalásáról intézkedett a környezetvédelmi hatóság. 

 

Az előterjesztett előzetes vizsgálati kérelmet érdemben megvizsgálva a környezetvédelmi hatóság 

megállapította, hogy a dokumentáció levegőtisztaság-védelmi, és földtani közeg védelmi szempontból 

hiányos.  

A benyújtott dokumentáció nem tartalmazta a raktárépület és a térbeton/hulladéktér alapterületét, továbbá a 

telephely forgalmának, valamint a hulladékkezelési műveleteket végző munkagépek légszennyező anyag 

kibocsátását. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció nem felelt meg teljes körűen az R. 4. számú melléklet 1. f) pontjában 

meghatározott tartalmi követelményeknek. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján 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 dokumentáció nem tartalmazott arra vonatkozóan információt, hogy a szállítójárművek és a munkagépek 

tárolása, szervizelése, illetve mosása hol történik. A dokumentációban foglaltak szerint a gépjárműveket és 

munkagépeket a telepi üzemanyagtöltő állomáson látják el üzemanyaggal, azonban arról nem tettek említést, 

hogy a töltőállomáson milyen műszaki védelmet alkalmaznak. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín 

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, 

illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak 

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - 

műszaki védelemmel folytatható. 

 

A fenti hiányosságok miatt a kérelem érdemben nem volt bírálható el, így BK/KTF/07920-11/2022. számon 

az alábbi hiánypótlásra hívta fel a környezetvédelmi hatóság a kérelmező KALO-MÉH TRANS Kft.-t: 

1. „Kérjük, adja meg a raktárépület és a térbeton/hulladéktér alapterületét. 

2. Kérjük, becsülje meg a mozgó légszennyező források (személy-és tehergépjárművek, valamint a 

munkagépek) jellemző kibocsátását (g/óra vagy kg/nap mértékegységben) az alábbi komponensek 

vonatkozásában: CO, CH, NOX, szilárd anyag.  

3. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a gépjárművek és a munkagépek tárolását, 

szervizelését, illetve mosását hol végzik. Mutassa be, hogy az előbb felsorolt tevékenységek során a 

földtani közeg védelme érdekében milyen intézkedéseket alkalmaznak. 

4. Kérjük, mutassa be, hogy a telepi üzemanyagtöltő állomás milyen műszaki védelemmel rendelkezik.” 

 

A kérelmező meghatalmazottja hatóságunk BK/KTF/07920-11/2022. számú felhívására az előterjesztett 

előzetes vizsgálati dokumentációt 2022. december 13. napján kiegészítette. 

 

A környezetvédelmi hatóság az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján 2022. december 1. napján honlapján 

közzétette a BK/KTF/07920-3/2022. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat 

jegyzőjének. A közleményt 2022. december 1. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 
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Hivatal hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2022. december 

23.  

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/07920-18/2022. és 

BK/KTF/00172-4/2023. számon közleményt tett közzé honlapján.  

A közzétett közlemény kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az 

eljárás lezárásáig nem érkezett. 

 

* 

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

28. § (1) bekezdés alapján történt, figyelemmel a bevonás feltételeire.  

 

A népegészségügyi hatóság (BK-05/NEO/35603-2/2022. számon), a talajvédelmi hatóság 

(BK/NTO/07011-2/2022. számon), a hulladékgazdálkodási hatóság (BK/HGO/05781-2/2022. számon) a 

szakkérdések vizsgálatára vonatkozó szakvéleményét megadta. 

 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a 

rendelkező részben előírta. 

 

A folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát a „Várható környezetvédelmi hatások” fejezet, „Táj- és 

természetvédelem” alfejezete tartalmazza.  

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján adtam ki. 

 

A népegészségügyi hatóság hatáskörét a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvélemény megadásakor a 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B. pontja állapítja meg, 

illetékességét 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) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdése, a hatáskörét az 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvélemény 

megadásakor a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése tartalmazta.  
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3. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés) 

vizsgálatának indokolása: 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

Telephelyen végzett tevékenység bemutatása 

A Kalo-MÉH Trans Kft. a BK-05/KTF/00170-8/2019., BK-05/KTF/01060-2/2020 és a BK/KTF/03704-

8/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyek alapján a Kecskemét, Kiskőrösi u. 10. szám alatti 

telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését, előkezelését, hasznosítását végzi. 

 

Telephelyen tervezett tevékenység 

A telephelyen előkezelni, illetve hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 

121.865 tonna (melyből maximum 121.865 tonna lehet a fémhulladék), a gyűjteni kívánt veszélyes 

hulladékok éves mennyisége 5.000 tonna. A telephelyen, éves szinten 255 munkanappal számolva a naponta 

kezelt nem veszélyes hulladékok mennyisége 477,90 t, melyből a fémhulladékok maximális mennyisége 

legfeljebb szintén 477,90 tonna lehet. A naponta átvételre kerülő veszélyes hulladékok mennyisége 19,61 t. 

 

A kérelem indoka, hogy a Kalo-MÉH Trans Kft. a jelenlegihez képest jóval nagyobb mennyiségű, kezelt 

fémhulladékot legyen képes az öntödéknek alapanyagként, nem pedig hulladékként értékesíteni, tehát a 

telepről kikerülő anyagok a feldolgozói által megfogalmazott igényeknek megfeleljenek. A begyűjtött 

hulladékokat arra jogosult, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozások részére értékesítik.  

 

Hulladék előkezelés 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének értelmében a végzett, illetve a végezni kívánt 

előkezelési tevékenység: 

 E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), 

 E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás), 

 E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), 

 E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), 

 E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, 

 E02 - 10 hulladékká vált gépjármű bontása, 

 E02 - 13 szitálás, rostálás, 

 E02 - 17 mechanikai tisztítás. 

 

Hulladékok hasznosítása 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete értelmében a végzett, illetve a végezni kívánt 

hasznosítási tevékenység: 

 R1b - olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak 

fel, 

 R3a - szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, 

 R4 - fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az 

újrahasználatra való előkészítést), 

 R5a - Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok 

újrafeldolgozása. 
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A gyűjteni, előkezelni és hasznosítani tervezett hulladékok: 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 

Kérelmezett 

kereskedelem, 

szállítás, gyűjtés 

mennyisége 

(t/év) 

Kérelmezett 

előkezelés, 

hasznosítás 

mennyisége (t/év) 

02 01 04 
Műanyaghulladék (kivéve a 

csomagolóeszközöket 
129.041 121.865 

07 02 13 Hulladék műanyag 129.041 121.865 

10 02 01 Salak kezeléséből származó hulladék 129.041 - 

10 02 10 hengerlési reve 129.041 - 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 129.041 121.865 

12 01 02 Vasfém részek és por 129.041 121.865 

12 01 03 Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 129.041 121.865 

12 01 04 Nemvasfém részek és por 129.041 121.865 

12 01 13 Hegesztési hulladék 129.041 121.865 

12 01 99 
Közelebbről nem meghatározott hulladék (új, 

gyártásközi acélhulladék) 
129.041 121.865 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 129.041 121.865 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 129.041 121.865 

15 01 03 Fa csomagolási hulladék 129.041 121.865 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 129.041 121.865 

15 01 05 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási 

hulladék 
129.041 121.865 

15 01 06 Egyéb kevert csomagolási hulladék 129.041 121.865 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 129.041 121.865 

15 01 09 Textil csomagolási hulladék 129.041 121.865 

16 01 03 Hulladékká vált gumiabroncsok 129.041 121.865 

16 01 06 

Hulladékká vált gépjármű, amely nem 

tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes 

összetevőt 

129.041 121.865 

16 01 12 
Súrlódó- betét, amely különbözik a 16 01 11- 

től 
129.041 - 

16 01 17 Vasfémek 129.041 121.865 

16 01 18 Nem-vas fémek 129.041 121.865 

16 01 19 Műanyagok 129.041 121.865 

16 01 20 Üveg 129.041 - 

16 02 14 
Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 

16 02 09-től 16 02 12-ig felsoroltaktól 
129.041 121.865 

16 02 16 
Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, 

amely különbözik a 16 02 15- től 
129.041 121.865 

16 03 04 
Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 

03- tól 
129.041 121.865 

16 03 06 
Szerves hulladék, amely különbözik a 160305- 

től 
129.041 - 

16 05 09 

Használatból kivont vegyszerek, amelyek 

különböznek a 

160506, 160507 vagy 160508- tól 

129.041 - 

16 06 04 Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 129.041 - 

16 06 05 Egyéb elemek és akkumulátorok 129.041 - 

16 11 04 

Kohászati folyamatokban használt egyéb 

bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek 

különböznek a 16 11 03- tól 

129.041 121.865 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 

Kérelmezett 

kereskedelem, 

szállítás, gyűjtés 

mennyisége 

(t/év) 

Kérelmezett 

előkezelés, 

hasznosítás 

mennyisége (t/év) 

16 11 06 

Kohászaton kívüli folyamatokban használt 

bélés- és tűzálló- anyagok, amelyek 

különböznek a 16 11 03- tól. 

129.041 121.865 

17 02 01 Fa 129.041 121.865 

17 02 02 Üveg 129.041 121.865 

17 02 03 Műanyag 129.041 121.865 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 129.041 121.865 

17 04 02 Alumínium 129.041 121.865 

17 04 03 Ólom 129.041 121.865 

17 04 04 Cink 129.041 121.865 

17 04 05 Vas és acél 129.041 121.865 

17 04 06 Ón 129.041 121.865 

17 04 07 Fémkeverékek 129.041 121.865 

17 04 11 Kábel, amely különbözik a 17 04 10- től 129.041 121.865 

18 01 07 Vegyszer, amely különbözik a 180106- tól 129.041 - 

18 01 09 Gyógyszer, amely különbözik a 180108- tól 129.041 - 

19 10 01 Vas- és acélhulladék 129.041 121.865 

19 10 02 Nemvas fém hulladék 129.041 121.865 

19 12 01 Papír és karton 129.041 121.865 

19 12 02 Fém vas 129.041 121.865 

19 12 03 Nemvas fémek 129.041 121.865 

20 01 01 Papír és karton 129.041 121.865 

20 01 02 Üveg 129.041 121.865 

20 01 10 Ruhanemű 129.041 121.865 

20 01 11 Textíliák 129.041 121.865 

20 01 28 

Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, 

amelyek különböznek 

a 200127- től 

129.041 - 

20 01 30 
Mosószerek, amelyek különböznek a 200129- 

től 
129.041 - 

20 01 32 
Gyógyszerek, amelyek különböznek a 200131- 

től 
129.041 - 

20 01 34 
Elemek és akkumulátorok, amelyek 

különböznek a 20 01 33- tól 
129.041 - 

20 01 36 

Kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 

200121- től, a 20 01 23- tól és a 20 01 35- től 

129.041 121.865 

20 01 38 Fa, amely különbözik a 200137- től 129.041 121.865 

20 01 39 Műanyagok 129.041 121.865 

20 01 40 Fémek 129.041 121.865 

20 03 07 Lomhulladék 129.041 121.865 

Összesen t/év 129.041 121.865 

Napi kapacitás (összes hulladékra, 255 munkanapra) t/nap 506,04 477,90 
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A gyűjteni és értékesíteni tervezett veszélyes hulladékok: 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Kérelmezett 

kereskedelem, 

gyűjtés, 

mennyisége 

(t/év) 

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 5.000 

16 01 04* Hulladékká vált gépjármű 5.000 

16 02 13* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik a160209- től 16 02 12- ig terjedő hulladéktípusoktól 
5.000 

16 02 15* Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 5.000 

16 06 01* Ólomakkumulátorok 5.000 

16 06 02* Nikkel- kadmium elemek 5.000 

20 01 21* Fénycsövek és egyéb higan tartalmú hulladék 5.000 

20 01 33* 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 

16 06 03 azonosító kóddal jelölt jelölt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

5.000 

20 01 35* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21- től és a 

20 01 23- tól 

5.000 

Összesen t/év 5.000 

Napi kapacitás (összes hulladékra, 255 munkanapra) t/nap 19,61 

 

A hulladéktárolók kialakítása:  

A csarnoképület (R1- R7) több bejárattal rendelkező, hideg burkolatú, teljesen zárt 1.029 m
2
-es épület. A 

létesítmény végében 59 m
2
 alapterületű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (R1) van kialakítva. A 

veszélyes hulladék tárolóhely és gyűjtőhely dréncsövezett, összefolyókkal, saválló burkolattal, az épületen 

kívül szivárgó aknával ellátott. Ez a csarnokrész alkalmas a jelenleg megvásárolt veszélyes hulladékok 

gyűjtésére, továbbá méreténél fogva alkalmas arra, hogy a telepi tevékenység során keletkező veszélyes 

hulladékok is elhelyezésre kerüljenek, az ártalmatlanításra történő elszállításig. 

 

A raktárépület a 9425/49 hrsz.-ú ingatlanon található. Színesfém és egyéb fémhulladékok gyűjtésére 

kívánják használni, az aljzata 25-30 cm vastag, vasalt beton. (Kialakításánál fogva alkalmas elektronikai 

hulladékok gyűjtésére is, továbbá a nem veszélyes gépjárműroncs hulladékok bontására is.) 

 

Térbeton- Hulladéktéren a hulladékok csak beszállítás és mérlegelés után kerülnek ömlesztett gyűjtésre. A 

nyílt téri hulladéktároló helyeket 25-30 cm vastag vasalt beton burkolatok adják. 

 

A kezelés technológiája 

A kezelési technológiához, a hulladékok kézi darabolására használt nagy ollózó berendezés gázolaj üzemű, a 

kézi szerszámok elektromos árammal működtethetők. A gépjárművek és munkagépek üzemanyaggal történő 

ellátása a telepi üzemanyagtöltő állomáson történik. Az ollózó berendezést alkalmanként 50, illetve 100 

literes hordóból töltik fel kármentő tálca felett. A kenőanyagokat a szakszerviz biztosítja. Egyéb veszélyes 

anyagokat, tisztítószereket, kizárólag takarításhoz használnak, nagy mennyiséget a telephelyen nem tárolnak, 

maximum 1-1 litert. 

A tevékenység során alkalmazandó technológia során az előkezelt hulladékok másodnyersanyagként 

hasznosíthatók, illetve késztermékként alapanyagként eladhatók. A tevékenység nagymértékben manuális, 

bár az előkezelési tevékenység géppel történik, annak is kézi irányítása van, így a tevékenység egyik 

részfolyamata sem nevezhető automatizáltnak. 

 

Hulladék előkezelési technológia 

 

Durva válogatás:  

A telepre beérkező ócskavas válogatása a szelektív tárolásra vonatkozó előírások figyelembevételével 

történik. A durva válogatással elérhető nyersanyag minőségek a következők: ötvözetlen acélhulladék, 
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ötvözött acélhulladék, vasöntvény hulladék, acélforgács, bontási anyag, haszonvas. A durva válogatáshoz az 

anyagot a markológép teríti, majd a válogatás kézzel történik. 

 

Finom válogatás: 

A finomválogatás módszere a durva válogatáséval megegyezik. A finomválogatás során a következő 

minőségek különböztethetők meg: adagolható minőségű nehéz ötvözetlen acélhulladék; nem adagolható 

minőségű közönségesen darabolható ötvözetlen acélhulladék; nem adagolható minőségű különleges 

eljárással adagolható szénacél hulladék; elektromos kemencébe adagolható, nehéz kisméretű szénacél 

hulladék; kupolókemencébe adagolható, nehéz kisméretű szénacél hulladék; laza acélhulladék; acélforgács; 

gépöntvény töredék; adagolható, nem adagolható gépöntvény töredék; egyéb vegyes adagolható öntvény; 

egyéb vegyes, nem adagolható öntvény; öntöttvas forgács; haszonvas; bontási anyag. 

 

Bálázás, ollózás és darabolás: 

A tevékenységhez a telephelyen jelenleg rendelkezésre állnak Lollini és Sierra típusú bálázó-ollózó gépek. A 

gépi ollózás során a gépből távozó bála feldarabolásra kerül. A kézi erővel végzett darabolást lángvágó 

készülékkel végzik. 

 

Színesfém válogatás: 

A telepre beérkező kevert vagy vastartalmú színesfém hulladékot minőségenként válogatják, hogy további 

feldolgozásra alkalmas legyen. A folyamatot kézi műveletekkel, kézi szerszámokkal, valamint mágnes és 

targonca segítségével végzik. A begyűjtött fémhulladékok további feldolgozásra való előkészítése 3 

műveletből áll. A vegyes fémhulladékot szemrevételezés után kézi erővel válogatják. Bontásra kerülnek a 

színes fémhulladékok, amelyek vasat és más idegen anyagot tartalmaznak. A kábeleket, nagyobb méretű 

színesfém alkatrészeket, vas hulladékokat darabolják. 

 

Papírválogatás, szelektálás:  

A folyamat célja a telepre beérkező vegyes, laza papírhulladék megtisztítása a papírgyártásra alkalmatlan 

idegen anyagoktól, valamint a vegyes papír minőségenkénti válogatása, bálázásra való előkészítése. 

 

Hulladékhasznosítás  

A hasznosítási folyamatok technológiai lépései az alábbiak lehetnek: válogatás, kézi szétszerelés (bontás), 

darabolás. A hasznosítást a begyűjtött hulladékok kiválogatásával, kiszerelésével, szükség szerinti 

mechanikai kezelésével oldják meg. A hasznosított hulladék, azaz a termék a hasznosítási műveletet 

követően közvetlenül értékesítésre vagy a telephelyen, mint termék, raktározásra kerül az anyagtároló 

helyeken, kézi raktárakban. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 

 

Kommunális hulladékok 

A telepen keletkező háztartási hulladékokhoz hasonló hulladék (HAK: 20 03 01 - egyéb települési hulladék, 

ideértve a vegyes települési hulladékot is) évi mennyisége 20 tonna, amit a keletkezés helyén fedeles 

hulladékgyűjtő edényzetekben gyűjtenek, elszállításig. A hulladék elszállítását a közszolgáltató végzi. 

 

Veszélyes hulladékok 

A telephelyen veszélyes hulladékok átvételét is folytatni kívánják. Az akkumulátor hulladékot gyűjtik, majd 

értékesítik. 

 

Egyéb technológiai hulladékok  

A hulladékkezelési tevékenység nyomán várhatóan továbbra is keletkezik a válogatási, kezelési műveletek 

során olyan hulladék, mely hasznosítási céllal nem értékesíthető, illetve annak további szelektálása gazdasági 

okok miatt nem kivitelezhető. Ezen hulladékok, hulladékkezelési maradékok a kommunális jellegű 

hulladékoktól elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, veszélyes hulladékokat nem tartalmaznak. A hulladékok 

becsült éves mennyisége változó, az a kezelésre kerülő hulladékok összetételétől, és mennyiségétől függ. A 

hulladékok megnevezése, besorolása a hulladékkezelési engedélyeztetési eljárás során fog megtörténni, 

becsült éves mennyisége 40-60 tonna/év. 

 

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat és a begyűjtött veszélyes hulladékokat az erre a célra 
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kialakított csarnokrészben, üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, illetve veszélyes hulladéktároló helyen tárolják. 

 

Nyilvántartás 

A hulladékok nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

A kérelemben szereplő tevékenységet előreláthatóan legalább 10 évig folytatni kívánja a jövőben, ezért 

felhagyásra, utógondozásra vonatkozó terv nem készült. A tevékenység esetleges felhagyásával a telephely 

és építményei alkalmasak lesznek más jellegű (raktár) tevékenységek végzésére. Így elbontással nem kell 

számolni. 

 

Havária következtében várhatóan kialakuló hatótényezők 

Az üzemelés során havária szennyezésként a tárolt, és a telepi tevékenység során keletkező veszélyes 

hulladék környezetbe való kikerülésével kell számolni, amely a technológiából, és a hulladék tárolásának 

módjából adódóan csak az anyagmozgatás során kerülhet ki. Ekkor elsősorban az udvari munkakörnyezet és 

a szállítási útvonalak szennyeződhetnek. 

 

A hulladékkezelési tevékenység során rakodógépek, feldolgozógépek meghibásodása, egyéb hiba folytán 

rendellenes körülmények között kijutó nagy mennyiségű olaj, amely potenciális talajszennyezést, illetve 

talajvízszennyezést idézhet elő. Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságokat azonnal 

értesítik, illetve a szükséges intézkedéseket a szennyeződés tovább terjedésének a megakadályozása 

érdekében megteszik. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. 

melléklet I. táblázat 18. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.  

 

* 

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. 

számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a 2022. december 1. 

napján kelt, BK/KTF/07920-6/2022. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 35600/5840-1/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett vízügyi-vízvédelmi szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 35600/5840-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező 

részben előírta a környezetvédelmi hatóság. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5840-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú - 

2022. december 01. napján érkeztetett - ügyiratában a KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi 

kertek hrsz. 3038/1) kérelmére a Kecskemét, Kiskőrösi u. 10. szám alatti hulladékkezelő telepre vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági 

állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A hatóságunk részére rendelkezésre bocsátott, Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. által készített előzetes 

vizsgálati dokumentációból az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A Kft. a Kecskemét, Kiskőrösi út 10. szám (9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 hrsz.) alatti 

ingatlanokon nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, továbbá 

veszélyes hulladékok kereskedelmi, gyűjtési tevékenységek keretében hulladékgazdálkodási tevékenységet 

végez. 
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A gyűjtési, előkezelési kapacitás nem változik, a hasznosítani kívánt hulladékmennyiségeket az előkezelési 

mennyiségekkel kívánják azonossá tenni, ezáltal az öntödéknek fémhulladékot alapanyagként is tudnának 

beszállítani, nemcsak kizárólag hulladékként értékesíteni. A tevékenységek technológiája közel azonos, ezért 

a telephelyen rendelkezésre álló technológia, műszaki feltételek és berendezések kapacitása rendelkezésre 

áll. 

A veszélyes hulladékok kizárólag gyűjtésre kerülnek a telephelyen, majd változatlan állapotban kerülnek 

arra engedéllyel rendelkező kezelő részére átadásra. 

 

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról történik. A tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás 

nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik. A keletkezett kommunális szennyvizet zárt szennyvízgyűjtő 

aknában gyűjtik, majd szükség szerint a települési szennyvíztisztító telepre elszállíttatják. 

 

A telephelyet a Csukás-ér vízfolyás szeli ketté, elválasztva egymástól a Kecskemét 9425/2 hrsz.-ú ingatlant és 

a másik oldali Kecskemét 9425/48, 9425/49, 9425/47 és 9425/46 hrsz. alatti ingatlanokat. 

 

A fémhulladékok tárolására szolgáló felületek beton burkolattal ellátottak, így a csapadékvíz lefolyása 

biztosítottá válik a telepet részben körbeölelő rácsos folyókákon keresztül a tisztító műtárgyakba, majd 

onnan a Csukás-érbe. 

A Kft. a Kecskemét 9425/2 és 9425/46-49 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő csapadékvíz elvezető, tisztító és 

elhelyező rendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/4423-9/2016.ált. (TVH- 23646-

13-8/2016.) számon kiadott, 35600/2100-8/2021.ált. számon módosított, 2026. március 31. napjáig érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

 

A gépjárművek és munkagépek üzemanyaggal történő ellátása a telepi üzemanyagtöltő állomáson történik, 

melynek területéről a csapadékvizet a Kecskemét 9425/48 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő csapadékvíz tisztító 

műtárgyba vezetik. 

 

A telephely többi részéről lefolyó csapadékvizek tiszták, tisztítást nem igényelnek. 

 

A terület felszín alatti vizek szempontjából a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2a. térképe 

alapján érzékeny besorolású. 

 

A telephelyi tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak ellenőrzésére 2 db figyelőkút létesült, 

melyek üzemeltetésére a Kft. a 23646-5-3/2010. számon kiadott, legutóbb 35600/1655-4/2020.ált. számon 

kiadott, 2025. június 30. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység során szennyező anyag felszíni vízbe-, felszín alatti vízbe való 

kibocsátását nem eredményezi. A tevékenység végzéséhez szükséges műszaki védelmet, tisztítás technológiát 

kialakították. 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a felszíni víztest jó 

állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni. 

 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe 

bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen 

bevezetett 

a) határértéknek megfelelő, 

b) határérték alatti, 

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 
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A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során 

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

elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez 

kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges 

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési 

engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély), és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék- és szennyezett csurgalékvizek elvezetése biztosított, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek 

szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, a jogszabályi követelményeknek, illetve 

nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, a mederfenntartásra, így az engedély kiadásához a rendelkező 

részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. december 01. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 

 

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

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

Az eljárás megindításáról a BK/KTF/07920-2/2022. számú levéllel tájékoztatott területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során nyilatkozatot nem tett, 

kifogást nem emelt. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a 2022. december 1. napján kelt, BK/KTF/07920-5/2022. számú levelével – 

figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés 
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helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység 

telepítési helye szerinti település (Kecskemét) önkormányzatát. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 26785-4/2022. számon – a helyi természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében – az alábbi nyilatkozatot tette a 

megkeresésre: 

„KALO-MÉH TRANS Kft. a Kecskemét, 9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 hrsz.-ú ingatlanokon 

nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, továbbá veszélyes hulladékok 

kereskedelmi, gyűjtési tevékenységet végez, amelyben tervezett módosítás Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati 

rendeletében foglaltakkal összhangban van. A megküldött tervdokumentációban bemutatott, tevékenységgel 

érintett Kecskemét, Kecskemét, 9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 

tevékenység helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket 

nem érint, azokra közvetlen hatást nem gyakorol.” 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 26.911-2/2022. számon – a településrendezési eszközökkel 

kapcsolatos esetleges kizáró okokra vonatkozóan –  a következő nyilatkozatot tette a megkeresésre: 

„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 33/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási 

Terv 39-43 belterületi tervlapján találhatóak az érintett 9425/2, 9425/46, 9425/47, 9425/48 és 9425/49 hrsz. 

ingatlanok, beépítésre szánt gazdasági területen Gksz-0169 kereskedelmi szolgáltató övezetben. 

 

A 9425/2, 9425/46, 9425/48 hrsz. ingatlanokat továbbá útszabályozás érinti, mely a HÉSZ 5. § (1) a) pont 

szerint kötelező szabályozási elem. A felsorolt ingatlanok szabályozással érintett területe beépítésre nem 

szánt közlekedési területen, Köu jelű közlekedési, közmű és hírközlési övezetbe esik. 

Az Gksz-0169 övezeti kód magyarázata: 

 

Övezet Gksz kereskedelmi szolgáltató 
Legkisebb kialakítható telek méret 0 Kialakult 
Beépítési mód 1 szabadon álló 
Max. beépíthetőség 6 60% 
Max. épületmagasság 9 HÉSZ 43. § (2) szerint 
 

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmaz a hatályos rendezési tervnek való megfelelés 

bemutatásáról leírást. 

 

A HÉSZ 31. § tartalmazza a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokat, melyek közül a vonatkozó 

bekezdések: 

„(1) Válogatómű és egyéb a szilárd hulladéklerakó megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódó hulladékkezelő 

létesítmény csak a regionális szilárdhulladék-lerakó telep területén létesíthető. Hulladékgyűjtő udvar, 

komposztáló telep, nem veszélyes építési-bontási hulladék feldolgozó gép különleges hulladékkezelési, vagy 

kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági terület övezetben helyezhető el." 

 

„(3) Veszélyes hulladék ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkészítő műveletek, ártalmatlanítási 

műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, 

hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip és K-Hull övezetben végezhetők vagy létesíthetők. 

 

(4) Nem veszélyes hulladék kezelést előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási 

műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási 

létesítmények kizárólag Gip, K-Hull, K-Sz, K-Mü övezetben végezhetők vagy létesíthetők." 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város település eszközeinek vizsgálatával megállapítottam, hogy a terület 2008-ban 

még Gip övezetben volt, ahol a jelenlegi tevékenység folytatása az akkori 19/2005 (VI.1.) Önkormányzati 

rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának valamint szabályozási tervének megfelelt. 2009-ben az 

Önkormányzat a 3/2009. (11.2.) önkormányzati rendeletével módosította a 19/2005. (VI.1.) önkormányzati 

rendeletet, mellyel a gazdasági területek kerültek felülvizsgálatra, ekkor került Gksz övezetbe a terület, ahol 

már elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló épültek elhelyezése 

lehetséges. A területre kiadott érvényes engedélyek alapján működő hulladék kezelő telepeket az engedélyük 
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érvényességéig a változás nem érintette és nem érinti. 

 

2023 évben új településrendezési tervet (TRT) készít az Önkormányzat, melyhez kapcsolódóan előkészítő 

munkák folynak. A közgyűlés elkészíttette a város településfejlesztési tervét (TFT), melyben a kérelemben 

érintett ingatlanok területe átmeneti területként szerepel. A TFT problémaként említi ezen gazdasági 

területek vegyes használatát, az adott gazdasági tevékenységek városon belüli elhelyezkedését, a használat 

oda nem illő módját mely konfliktushelyzeteket idézhet elő, továbbá zavaró hatású lehet. A kijelölt gazdasági 

övezetekben a tevékenységek keveredése jelent meg. A jövőbeli fejlesztések kapcsán a funkciók megfelelő 

övezeti besoroláshoz és városon belüli elhelyezéséhez javasol előírásokat kidolgozni az új TRT-ben, melyek 

pontos kidolgozása szükséges, amihez szempontokat is ad. 

 

A településrendezési tervi megfelelőséggel nem csak a tervezett funkció elhelyezhetőségét vizsgálom, hanem 

többek között a telek beépítettségét, beépítés módját, épületmagasságot, zöldfelület arányát, parkolóhely 

mérleget is, melyekre vonatkozóan a hatástanulmányi dokumentáció nem tartalmaz leírást. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációból idézve: 

„Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció célja egy olyan hulladékhasznosítási engedély beszerzése, mely 

alapján a Kft. a jelenlegihez képest jóval jelentősebb mennyiségű, kezelt fémhulladékot tud öntödéknek 

alapanyagként, nem pedig hulladékként értékesíteni" (4. oldal) 

„A telephely mérete, és a meglévő műszaki feltételek lehetővé teszik a hulladékhasznosítási kapacitás 

emelését.” (4. oldal) 

„A Kft. a hasznosítási engedélyének módosítását kéri a fémhulladékok tekintetében oly módon, hogy a 

hasznosítani engedélyezett mennyiségek jelentős megemelését és a mennyiségek összevonását, továbbá 

néhány további hulladékfajta felvételét kéri,..." (6. oldal) 

 

A fentiek alapján a 9425/2, 9425/46, 9425/47, 9425/48 és 9425/49 hrsz. Ingatlanokon a tervezett 

hulladékhasznosítási kapacitásbővítés a településrendezési eszközökkel ellentétes. Tekintettel a telephely 

meglévő működési tevékenységére és az azokkal összefüggő korábbi engedélyekre a tevékenység, az 

érvényességi idő lejáratáig folytatható. 
 

A HÉSZ teljes terjedelmében az alábbi útvonalon érhető el: 

 

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgyules/rendeletek-egyseges-szerkezetben - 2015” 

 

 

Az R. 4. számú melléklet  alábbi pontjai szerint az előzetes vizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell a 

következőket is: 

1. Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén 

b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a 

továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai: 

bl)
 
 a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési 

tervek módosítását, 
bm)

 
  nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 

tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a 

szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a 

tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 

 

Az R. 5. §
 
 (2)

 
 bekezdés c) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság a határozatában amennyiben az 

előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb)-cd) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb)
 
 ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang 

legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

előterjesztéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, 

építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni, 

cc)
 
 ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az 

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgyules/rendeletek-egyseges-szerkezetben%20-%202015
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj269idfe60
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj270idfe60
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összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget 

rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni, 

cd)
 
 ha a tervezett tevékenység erőmű vagy 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezeték vagy 

átalakító- és kapcsolóberendezés létesítése és az a területrendezési tervvel, illetve a településrendezési 

tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység 

megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési 

tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint: 

A településrendezési terv  

10. §   (1) A 7. §-ban, a 8. §-ban és a 9/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, a településfejlesztési tervben 

foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében 

önkormányzati rendeletként   

a) a települési önkormányzat képviselő-testülete helyi építési szabályzatot, 

b) a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete kerületi építési szabályzat elnevezésű helyi építési 

szabályzatot, 

c) a fővárosi önkormányzat közgyűlése fővárosi rendezési szabályzatot, valamint a helyi építési 

szabályzatnak minősülő Duna-parti építési szabályzatot és Városligeti építési szabályzatot 

[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: településrendezési terv] fogad el. 

(2) Településrendezési terv csak a településfejlesztési tervvel összhangban készülhet. A településrendezési 

terv módosításával egyidejűleg a képviselő testület dönt, hogy a településfejlesztési tervet változatlan 

tartalommal fenntartja, vagy a településrendezési tervre tekintettel módosítja. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmazta az összetartozó tevékenységre vonatkozó 

nyilatkozatot, továbbá a területrendezési terveknek, településrendezési terveknek való megfelelés 

vizsgálatát, illetve a módosítás szükségességével kapcsolatos megállapításokat, továbbá Kecskemét 

Megyei Jogú Város Jegyzőjének 26.911-2/2022. számú nyilatkozatára tekintettel a tényállás tisztázása 

vált szükségessé. 

 

A fentiekre tekintettel a BK/KTF/00172-2/2023. számú végzéssel a következőkre hívta fel a 

környezetvédelmi hatóság a kérelmező KALO-MÉH TRANS Kft.-t: 

1. „Kérem, szíveskedjen Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 26.911-2/2022. számú 

nyilatkozatának figyelembevételével a tárgyi tervezett beruházásnak a településrendezési terveknek 

(közte a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ) és 

melléleteiben foglaltaknak) és a területrendezési terveknek való megfelelését teljes körűen bemutatni 

és megállapítani, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e a területrendezési 

terveknek vagy a településrendezési terveknek a módosítását. 

 

A 26.911-2/2022. számú nyilatkozat elektronikus elérhetősége az alábbi:  

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7fcf95590185a64ee07022e4/3749/6546669719913726542/07920-17-2022.zip 

 

2. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e 

összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési 

helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel 

összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott 

küszöbértéket.” 

 

A kérelmező meghatalmazottja környezetvédelmi hatóság BK/KTF/00172-2/2023. számú felhívására az 

előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentációt 2023. január 24. napján a következő nyilatkozattal 

kiegészítette. 

„ 

1. Kérem, szíveskedjen Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 26.911-2/2022. számú nyilatkozatának 

figyelembevételével a tárgyi tervezett beruházásnak a településrendezési terveknek (közte a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

33/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HESZ) és melléleteiben foglaltaknak') 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590185a64ee07022e4/3749/6546669719913726542/07920-17-2022.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590185a64ee07022e4/3749/6546669719913726542/07920-17-2022.zip
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és a területrendezési terveknek való megfelelését teljes körűen bemutatni és megállapítani, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e a területrendezési terveknek vágj' a 

településrendezési terveknek a módosítását. 
A 26.911-2/2022. számú nyilatkozat elektronikus elérhetősége az alábbi: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file- 

download/8a22845f7fcf95590185a64ee07022e4/3749/6546669719913726542/07920-17-2022.zip 

 

A hiánypótlási felhívás indokolásában megfogalmazott településrendezési eszközökkel történő összevetés, 

illetve megfeleltetés vonatkozásában az alábbiakat adjuk elő: 

 

A Kalo- MÉH Trans Kft. tárgyi ingatlanon hulladékgazdálkodási tevékenységét a 2000-es évek elején kezdte, 

az ingatlanon azonban azt megelőzően is jelenlegihez hasonló hulladékgazdálkodási tevékenység folyt. A Kft. 

jelenlegi környezetvédelmi engedélyét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal adta ki, 50326-4-12/2018. 

számú határozatában. A környezetvédelmi engedély alapját a Kft. tevékenységének környezeti hatásainak 

vizsgálata képezte, mely vizsgálat éves szinten összesen 129041 tonna hulladék kereskedelmi, szállítási, és 

ezen hulladékokból 121865 tonna hulladék előkezelési tevékenység végzésére vonatkozott. Ezt megelőzően is 

sor került környezetvédelmi engedély kiadására, azonban a korábbi 2006-os környezetvédelmi engedély 

határozatban (ATIKTVF 29386-1-9/2006.) az engedélyezett mennyiségek még nem kerültek rögzítésre. 

 

Az önkormányzat tárgyi hiánypótlási felhívásában leírta, hogy tárgyi ingatlanok 2008-ban még GIP, majd a 

3/2009 (11.2.) rendelettel módosított 19/2005. (VI.1.) Önkormányzati rendelet értelmében Gksz övezeti 

besorolást kaptak. A Gksz övezeti besorolás ekkor még lehetővé tette a tevékenység fentnevezett volumenben 

történő végzését, így az előkezelésre vonatkozó 121865 tonna mennyiségű hulladék kezelésének, és a 2019-es 

környezetvédelmi engedély kiadásának tehát akadálya nem volt. 

 

Az önkormányzat azóta módosította vonatkozó rendeletét, mely ugyan az ingatlanok övezeti besorolását nem 

érintette, azok továbbra is Gksz övezeti besorolású területek, azonban a rendelet szöveges része módosult, 

mely az eddig végzett tevékenységeket a jövőben már korlátozza: 

A HÉSZ 31. § tartalmazza a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokat, melyek közül a vonatkozó 

bekezdések: 

„(1) Válogatómű és egy éb a szilárd hulladéklerakó megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódó hulladékkezelő 

létesítmény csak a regionális szílárdhulladék-lerakó telep területén létesíthető. Hulladékgyűjtő udvar, 

komposztáló telep, nem veszélyes építési-bontási hulladék feldolgozó gép különleges hulladékkezelési, 

vagy kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági terület övezetben helyezhető el." 

„(3) Veszélyes hulladék ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkészítő műveletek, ártalmatlanítási 

műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges 

építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip és K-Hull övezetben végezhetők vagy 

létesíthetők. 

(4) Nem veszélyes hulladék kezelést előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási 

műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási 

létesítmények kizárólag Gip, K-Hull, K-Sz, K-Mü övezetben végezhetők vagy létesíthetők." 

 

Fenti 31. (1) bekezdése tehát jelenlegi 129041 tonnás kereskedelmi gyűjtési, valamint 121865 tonna/éves 

hulladék előkezelési tevékenység végzését lehetővé teszi, hiszen az ingatlanok kereskedelmi szolgáltató 

övezetben találhatók. 

 

A 31 § (4) bekezdés olvasatunkban szigorúbb előírásokat tartalmaz, azonban mivel a tervezett 

tevékenységgel kapcsolatban építmény engedélyeztetésére nem kerül sor, így az előírás csak korlátozottan 

vehető figyelembe. A Kalo- MÉH Trans Kft. ugyanis nem tervez újabb hulladékgazdálkodási tevékenységével 

kapcsolatban létesítmény építést, berendezés üzemeltetést. A jövőben tervezett hasznosítási tevékenysége 

jellegét tekintve megegyezik az eddig is alkalmazott előkezelési tevékenységével, a változás csupán 

adminisztratív jellegű lesz. 

 

A hiánypótlási felhívás indokolásában kiemelt idézetekkel kapcsolatban az alábbi magyarázatot adjuk: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációból idézve: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-
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„Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció célja egy olyan hulladékhasznosítási engedély beszerzése, 

mely alapján a Kft. a jelenlegihez képest jóval jelentősebb mennyiségű, kezelt fémhulladékot tud 

öntödéknek alapanyagként, nem pedig hulladékként értékesíteni” (4. oldal) 

 

A megállapítás helyes. A telephelyre beszállítani és onnan kiszállítani tervezett anyagok mennyisége azonban 

nem változik. Az engedélykérelem módosításának alapját a telephelyi hulladék előkezelési tevékenység 

tanúsíttatása jelenti. A tervek szerint a tanúsítási eljáráson átesett eddigiekhez képest változatlan eszközökkel 

és módszerekkel történő kezelés eredményeként létrejövő fémtörmelék az alkalmazni tervezett 

minőségbiztosítási eljárásoknak köszönhetően már nem előkezelt hulladékként, hanem öntödei 

alapanyagként hagyja el a telephelyet. 

„A telephely mérete, és a meglévő műszaki feltételek lehetővé teszik a hulladékhasznosítási kapacitás 

emelését." (4. oldal) 

A megállapítás helyes, a telephely mérete és műszaki feltételei lehetővé teszik a hulladékhasznosítási 

kapacitás emelését. Ehhez az említett tanúsíttatási eljárás lefolytatására van tehát szükség. A 

hulladékhasznosítási kapacitás valóban változni fog, azonban a változás kizárólag adminisztrációs jellegű 

lesz, és a telephelyen kezelni tervezett hulladékok mennyiségét nem érinti. A megállapítást példával 

illusztrálva. 

 

2022-ben egy átlagos minőségű 20 tonnás mennyiségű 170405 azonosító kódú vas és acél hulladék 

beszállítását követően elvégzésre került annak előkezelése, mely a hulladékok válogatását, szükség szerint 

ollózását jelentette, melyet „E" előkezelési kódok alkalmazása mellett hajtottak végre, és a kezelés 

eredményeként létrejött 20 tonna 191212 azonosító kódú mechanikai kezeléssel nyert vasfém hulladék. Ezen 

191202 kódszámú hulladék került értékesítésre egy öntödének, aki öntödei tevékenysége nyomán a 

hulladékból terméket állított elő, így „R" kezelési kód alkalmazásával a 20 tonna hulladék, hulladék státusza 

az öntödei tevékenység során szűnt meg, és itt vált termék a korábbi hulladékból. 

 

A tervezett hasznosítási tevékenység engedélyeztetését követően a tevékenység a következőképpen zajlik 2023 

évben: 

2023-ben egy átlagos minőségű 20 tonnás mennyiségű 170405 azonosító kódú vas és acél hulladék 

beszállítását követően elvégzésre kerül annak előkezelése, mely a hulladékok válogatását, szükség szerint 

ollózását jelenti. A válogatás és ollózás azonban az ÉMI TÜV SÜD Kft. által tanúsított eljárás mentén zajlik, 

szigorú dokumentálási feltételek mellett, melynek célja, hogy a kezelt hulladék alkalmas legyen 

alapanyagként történő értékesítésre, ugyanis az öntöde 2023-tól tárgyi anyagot már nem hulladékként, 

hanem alapanyagként kívánja megvásárolni, majd feldolgozni. A telephelyen átvett hulladék mennyisége 

tehát nem változik, annak kezelési módja is változatlan, azonban a beiktatott adminisztratív jellegű 

minősítési eljárások során a termék minősége garantálható lesz a vevő, tehát az öntöde számára, aki így már 

nem hulladékként, hanem öntödei alapanyagként veszi meg a 20 tonna vas és acél törmeléket. Az 

adminisztrációs folyamatokkal támogatott kezelés eredménye tehát „R" kezelési kód mellett nem 191202 

előkezelt hulladék, hanem öntödei alapanyag lesz. A Kalo- MÉH Trans Kft. kapuját tehát lényegében 

ugyanazon anyag, ugyanazon kezelési tevékenység végén, de nem hulladékként, hanem alapanyagként 

hagyja el. 

 

A hulladékhasznosítási kapacitás emelése tehát csupán adminisztrációs, minőségbiztosítási eljárások 

lefolytatásával lesz elérhető. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy új épületek, építmények megvalósítására nem 

kerül sor, új eszközök berendezések beszerzése nem történik, és a telephelyen gyűjteni és kezelni tervezett 

hulladékok mennyisége sem változik. A változás környezetvédelmi szempontból azonban kifejezetten előnyös, 

hiszen a bevezetni tervezett minőségbiztosítási eljárások alkalmazásával a Kft. által folytatott tevékenységek 

önkéntes jelleggel, szigorúbb környezetvédelmi és egyéb előírásokat teljesítenek. 

 

„A Kft. a hasznosítási engedélyének módosítását kéri a fémhulladékok tekintetében oly módon, hogy a 

hasznosítani engedélyezett mennyiségek jelentős megemelését és a mennyiségek összevonását, továbbá 

néhány további hulladékfajta felvételét kéri,..." (6. oldal) 

 

A megállapítás helyes, azonban a hasznosítani tervezett mennyiségek emelkedésével a csupán előkezelni 

tervezett mennyiségek csökkennek, így tehát a hasznosítás és előkezelés arányszáma változik, de összes 

kezelni tervezett hulladékmennyiség nem, ahogyan ezt a kérelemben is több alkalommal írtuk. 
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A fentiek alapján a 9425/2, 9425/46, 9425/47, 9425/48 és 9425/49 ¡írsz. Ingatlanokon a tervezett 

hulladékhasznosítási kapacitásbővítés a településrendezési eszközökkel ellentétes. Tekintettel a telephely 

meglévő működési tevékenységére és az azokkal összefüggő korábbi engedélyekre a tevékenység, az 

érvényességi idő lejáratáig folytatható. 
 

A Kalo-MÉH Trans Kft. célja a korábbi években megvalósított telephelyi fejlesztéseinek oly módon történő 

kiaknázása, hogy a 121865 tonna éves hulladékkezelési kapacitását a továbbiakban is ki tudja használni. A 

telephelyen a jövőben építkezések, további fejlesztések nem tervezettek, a tevékenység környezeti hatásai nem 

károsak, az ellenőrzött körülmények és kibocsátások mellett zajlik. Annak érdekében, hogy a már 

engedélyezett tevékenységünket a jövőben is folytatni tudjuk 2022. novemberében eljutattuk Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címzett beadványunkat arra vonatkozóan, hogy a tárgyi 

ingatlanok a jelenlegi Gksz-0169 övezeti besorolásról Gip-0149 övezeti besorolást kapjanak. 

Az Önkormányzat kérésünket 23.987-2/2022. számú ügyiratában igazolta vissza, azzal, hogy 

településrendezési terv módosítására irányuló beadványunkat nyilvántartásba vették. 

 

Mindezek alapján kérjük az eljáró hatóságot, illetve szakhatóságot, hogy jelen eljárásban meghozni tervezett 

döntésekor vegye figyelembe a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § eb) pontját, a településrendezési 

eszközöknek történő megfeleltetés tekintetében. A döntésekor kérem azt is vegye figyelembe, hogy a telephely 

összes hulladékkezelő kapacitása nem változik, a telephelyre az eddigieknél több hulladék nem kerül be, ott 

újabb épületek építmények nem létesülnek, újabb zajkeltő, környezetterhelő berendezések nem kerülnek 

üzembe állításra, a változtatásaink csupán adminisztratív jellegűek lesznek. 

 

2. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 

tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a 

szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a 

tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 

 

A jelenleg folytatott és jövőben folytatni tervezett hulladékhasznosítási tevékenységünk összetartozó 

tevékenységnek nem minősül, arra a hivatkozott rendelet 1. 3. számú melléklet szerinti küszöbértékek e 

tekintetben nem értelmezhetőek.” 

 

A tárgyi telephely korábban a 50326-2-13/2008. számú, a 50.326-3-4/2013. számú, majd a 50326-4-7/2014. 

számú határozatokkal kapott környezetvédelmi engedélyt, jelenleg BK-05/KTF/03834-7/2018. számon 

(KTFO-azonosító: 50326-4-12/2018.) működési engedéllyel rendelkezik. 

 

Hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(a továbbiakban: ATI-KTVF) a Kalo–MÉH Trans Kft. részére kiadott, 50326-1-8/2008. számú előzetes 

vizsgálatot elbíráló határozatban megállapította, hogy a Kecskemét, Kiskőrösi út 10. szám (9425/2, 9425/46, 

9425/47, 9425/48, 9425/49 hrsz.) alatti telephelyen tervezett előzetes vizsgálatköteles hulladékkezelési 

tevékenység (bővítés), mely az R. kérelem elbírásakor hatályos 3. sz. melléklet 118. pontja szerint minősült – 

fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő 

előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól – hulladékgazdálkodási szempontok alapján 

várhatóan jelentős környezeti hatással jár, így környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti 

hatásvizsgálat alapján a Kalo–MÉH Trans Kft. a 50326-2-13/2008. számú határozattal környezetvédelmi 

engedélyt kapott, melyet az ATI-KTVF az 50.326-3-4/2013. számú, majd a 50326-4-7/2014. számú 

határozattal egységes szerkezetben módosított. 

Az R. 11. § (3) bekezdése alapján az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a 

környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit 

[Kvtv. 73–76. §, 78–80. §] kell alkalmazni. 

A Kvtv. 79. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság 

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély); 

b)
  
 az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére 

kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve 

környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel 

rendelkező szervnél azt kezdeményezi. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv#lbj219idb84d
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A KALO-MÉH TRANS Kft. megbízásából az UNI-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. által 2018. július 16. 

napján a  50326-4-7/2014. számon egységes szerkezetben kiadott környezetvédelmi engedély érvényességi 

idejének meghosszabbítása iránti (a tartalma alapján működési engedély kiadása iránti kérelmet) terjesztett 

elő, amely kérelmet elbírálva a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal BK-

05/KTF/03834-7/2018. számon (KTFO-azonosító: 50326-4-12/2018.) működési engedélyt adott. A BK-

05/KTF/03834-7/2018. számú (KTFO-azonosító: 50326-4-12/2018.) működési engedély 2018. november 14. 

napján véglegessé vált és 2023. november 14. napjáig érvényes. 

 

Tekintettel a telephely méretére és a már rendelkezésre álló műszaki feltételekre a Kalo-MÉH Trans Kft. a 

tevékenység kiszolgálásához új épületeket, építményeket, létesítményeket nem kíván létesíteni, új 

berendezést nem kíván üzemeltetni, a tervezett hulladékkezelési tevékenységét változatlan eszközökkel és 

módszerekkel kívánja végezni, így a telek már meglévő beépítettsége, a beépítés módja, az épületmagasság, 

a zöldfelület aránya, a parkolóhely mérleg sem változik. Jelen előzetes vizsgálat tárgya a tervezett 

hulladékhasznosítási kapacitás bővítése. A tervezett hulladékhasznosítási kapacitás bővítésével kizárólag az 

előkezelni tervezett hulladékok mennyisége csökken, tehát a hasznosított és kezelt hulladékok 

mennyiségének aránya változik.  

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező tevékenység hulladékgazdálkodási hasznosítási művelet elvégzése 

115.160 t/év mennyiségű (kapacitás növekmény) nem veszélyes hulladékokon a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. 

melléklete szerinti R4, R3a és R1b műveleti kódok szerint. 

A tárgyi telephelyre BK/KTF/03704-8/2020. számon kiadott, BK/HGO/04142-2/2022. számon módosított 

hulladékgazdálkodási engedély a hulladékok R4, R3a, R1b műveleti kódokkal történő hasznosítására 

kizárólag az abban rögzített mennyiség (6.705 t/év) erejéig vonatkozik. 

 

A HÉSZ. 31. § (4) bekezdésében foglaltak egyrészt meghatározzák, hogy a nem veszélyes hulladék kezelést 

előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek kiszolgálásához szükséges 

építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények létesítése milyen övezetekben lehetségesek, de ezen felül 

másrészt azt is, egyáltalán ezen hivatkozott műveletek (tevékenységek) milyen övezetben végezhetőek, 

független attól, hogy kell-e új építmény kialakítása is. Azaz jelen hulladékhasznosítási kapacitás bővítésre 

(hasznosítási műveletre) is alkalmazni kell a HÉSZ. 31. § (4) bekezdésében foglaltakat. 

 

A korábban már engedélyezett tevékenységek, mint jóhiszeműen szerzett jogok az engedélyek érvényességi 

idejeinek lejártáig folytathatóak. 

 

A fent hivatkozottak alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy Kecskemét település 

vonatkozásában a tervezett tevékenység megvalósítása nincs összhangban településrendezési tervvel, 

ezáltal kizáró ok áll fent, azonban az összhang jövőbeli megteremtése nem zárható ki, a 

településrendezési terv módosításával kezelhető. 

Jelen előzetes vizsgálat tárgyát képező R4, R3a, R1b hasznosítási kapacitás növekmény, hulladék 

mennyiség (115.160 t/év) – annak ellenére, hogy a hasznosítás (hasznosítási művelet) kizárólag 

adminisztrációs jellegű tevékenységet takar – a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési engedélynek 

tekinthető, ezáltal az R. 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti kivétel esete alkalmazandó. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

A tervezett tevékenység [hulladékhasznosítási tevékenység (kezelés) kapacitásának bővítése] nem tartozik az 

országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. 

napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet I. számú függelékben 

felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a hulladékkezelő telephely üzemeltetése, valamint 

hulladékhasznosítási kapacitásának bővítése során nem várható országhatáron átterjedő hatás. 
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Levegőtisztaság-védelem 

Üzemelés 

A telephelyen bejelentés köteles pontforrást nem üzemeltetnek, illetve nem kívánnak létesíteni. A 2 db 

bálázó-ollózó gép energiaellátását korábban egy 440 kW teljesítményű aggregátor biztosította, mely BK-

05/KTF/02644-3/2019. számon rendelkezik levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedéllyel. A bálázó-

ollózó gépet csatlakoztatták a hálózati elektromos energiaellátásra, így jelenleg az aggregátort csak szükség 

esetén, tartalék áramforrásként üzemeltetik. 

A mázsaház, az iroda és a szociális helyiségek fűtését 2 db gázkazán biztosítja, melyek egyenkénti 

teljesítménye nem éri el a 140 kW teljesítmény értéket.  

 

Az üzemelés során levegőterhelés a fém hulladékok szállítását végző személy- és tehergépjárművek, 

valamint a hulladékok darabolását, aprítását, ollózását végző munkagépek füstgáz kibocsátásából 

származhat. A telephely célforgalma a Kalo-MÉH Trans Kft. saját gépjármű állományából és a hulladékot 

beszállító járművekből tevődik össze. A telephely napi célforgalma saját használatú tehergépkocsik esetében 

40-50 db gépjármű/nap, a hulladék beszállítását végző járművek esetében 140 db gépjármű (elsősorban 

személygépkocsi)/nap.  

A hulladékkezelési műveleteket az alábbi munkagépekkel végzik: 

 2 db dízel targonca,  

 3 db forgó-rakodógép,  

 2 db bálázó-ollózó gép. 

 

A telephelyen egyidőben maximum 2 db rakodógép üzemel, valamint 2 db teherautó le- és felrakását végzik, 

melyek füstgáz kibocsátásának becsült mennyisége az alábbi: 

 

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/óra) 

Szén-monoxid Szénhidrogén Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

0,300 0,092 0,700 0,004  

 

A légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a telephelyen tartózkodó gépjárművek 

üresjáratát kerülik. A dokumentációban foglaltak szerint a gépjárművek és munkagépek levegőterhelő hatása 

elhanyagolható nagyságrendű. 

 

Hatásterület 

A működés levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a munkagépek és szállítójárművek motorjaiból származó 

füstgázok és a porfelverődés együttesen határozzák meg. Ebből adódóan a hatásterületet a telephely 

egészére, mint felületi diffúz forrásra vonatkozóan határozták meg és a legnagyobb hatástávolsággal 

megrajzolható körnek tekintették. A dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján a tevékenység ily 

módon meghatározott levegővédelmi hatásterülete (szén-monoxid és nitrogén-oxid vonatkozásában) 50 m. 

Az ingatlantól minden irányban ipari tevékenységet végző telephelyek találhatóak. A telephely határához 

legközelebbi védendő épület É-i irányban, 315 méterre található. 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tervezett beruházás 

éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen hatása jelentéktelen. A tevékenység éghajlati hatásokkal szembeni 

érzékenysége a felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése tekintetében közepes, a többi 

éghajlati paraméter esetében érzékenység nem merül fel. A tevékenység helyszíne a hőhullámok 

gyakoriságának és intenzitásának növekedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése, az aszályos 

időszakok hosszának növekedése, valamint a belvíz gyakoriságának növekedése tekintetében magas. A 

tevékenység jellegéből adódóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás célját szolgáló 

intézkedések, műszaki megoldások megtételére nincs szükség. 

 

Havária 

A telepítés, megvalósulás és felhagyás szakaszokban levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkagépek, 

tehergépjárművek felborulása, meghibásodása során az üzemanyag kifolyás, a kibocsátott kipufogógázok, 
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illetve a felvert por okozhat levegőterhelést. Műszaki hiba, baleset, esetleg természeti jelenség által okozott 

tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok okozhatnak átmenetileg levegőminőség romlást. 

 

Földtani-közeg védelem 

 

Kivitelezés  

A hulladékhasznosítási kapacitás növeléséhez minden műszaki feltétel biztosított, további beruházást nem 

terveznek, ezért földtani közeget érő negatív hatással nem kell számolni. 

 

Üzemelés  

Az üzemelés során folyamatosan fennálló kockázatot jelenthet az esetleges hidraulika olaj és üzemanyag 

szivárgás, kenőzsír lemosódás, továbbá a veszélyes hulladékot is tartalmazó hulladékokból származó 

szennyező anyagok bemosódása. Ezeknek a negatív hatásoknak a kivédésére, illetve csökkentésére 

szolgálnak a megvalósított műszaki védelmi fejlesztések, valamint a telephelyen üzemelő monitoring 

rendszer. A fentiekből adódóan normál üzemmenet mellett a létesítmény működése nem gyakorol negatív 

hatást a földtani közegre. 

 

Hatásterület 

Földtani közeg szempontjából közvetlen hatásterületnek a telephely területe tekinthető. 

 

Műszaki védelem 

A telephely szilárd (aszfalt, illetve beton) burkolatú úton megközelíthető. A tevékenységet megfelelő 

műszaki védelem mellett végzik. A csarnoképület egy 25-30 cm vastag vasalt aljzatbeton térburkolattal 

ellátott, zárható épület, melyben jelenleg színesfém és egyéb fém hulladékokat gyűjtenek, válogatnak, 

bontanak, darabolnak. Itt alakították ki a veszélyes hulladéktároló helyet és az üzemi gyűjtőhelyet is, mely 

dréncsövezett, összefolyókkal, saválló burkolattal rendelkezik, valamint az épületen kívül egy szivárgó akna 

is tartozik hozzá. A Kecskemét 9425/49 hrsz. alatti ingatlanon található, színesfém és egyéb fémhulladékok 

gyűjtésére használt raktárépület, valamint a nyílt téri hulladéktároló helyek is 25-30 cm vastag vasalt beton 

burkolattal ellátottak. A telephelyen a beton burkolatok állapotát rendszeresen ellenőrzik, és szükség szerint 

javítják. A 20 m
3
-es felszín feletti üzemanyag tartály duplafalú, és a 3. számú csapadékvíz tisztító műtárgy 

vízgyűjtő területén, térburkolaton kapott helyet. 

 

Munkagépek, gépjárművek 

A munkagépek és gépjárművek üzemanyaggal történő ellátását a telepi üzemanyagtöltő állomáson végzik. 

Az ollózó berendezést alkalmanként 50, illetve 100 literes hordóból töltik fel kármentő tálca felett. A 

kenőanyagokat a szakszerviz biztosítja.  A munkagépeket üzemidőn kívül a telephelyen belül állítják le, a 

csapadékvíz tisztító műtárggyal ellátott térburkolaton. A gépjárműveket pedig a tárgyi telephelyen vagy a 

Kft. központi telephelyén (Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) tárolják üzemidőn kívül. A munkagépek és 

tehergépjárművek szervizelése szakszerviz által helyben, illetve a Kalo-MÉH Trans Kft. központi 

telephelyének járműjavító csarnokában történik. A munkagépek és gépjárművek mosását a telephelyen nem 

végzik, a tehergépjárműveket erre szakosodott mosóban mossák. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A fémhulladékok tárolására szolgáló felületek beton burkolattal teljes egészében ellátottak, a csapadékvíz 

lefolyása biztosított a telepet részben körbeölelő rácsos folyókákon keresztül, a telephelyen (Kecskemét 

9425/48, 9425/2 és 9425/46 hrsz. alatti ingatlanokon) létesített 3 db olaj- és iszapfogó műtárgyba. A tisztított 

csapadékvizet az ingatlant átszelő Csukás-érbe vezetik be. A telephely többi részéről lefolyó csapadékvizek 

tisztítást nem igényelnek. 

 

Vízellátás, szennyvíz elhelyezés 

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról biztosított. A tevékenység végzése során nincs technológiai 

célú vízfelhasználás, ezért technológiai szennyvíz keletkezésével sem kell számolni. A keletkező 

kommunális szennyvíz a telepen vízzáróan kialakított, zárt szennyvízgyűjtő aknába kerül, ahonnan a városi 

szennyvíztisztító telepre szállíttatják. 
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Monitoring 

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak ellenőrzésére a Kecskemét 9425/46 és 9425/48 hrsz. 

alatti ingatlanokon összesen 2 db 9 m talpmélységű monitoring kutat létesítettek, melyekből évente egy 

alkalommal vesznek mintát.  

 

Havária 

Földtani közeg szempontjából havária helyzetet elsősorban a szállítást és rakodást végző gépjárművek és a 

munkagépek meghibásodásából, borulásából eredő üzemanyag- és olajfolyás, valamint az anyagmozgatás 

során a veszélyes hulladékok környezetbe való kikerülése jelenthet. Ekkor elsősorban az udvari 

munkakörnyezet és a szállítási útvonalak szennyeződhetnek. 

Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető az esetlegesen kijutott anyagok felitatása, semlegesítése 

által. A havária esetek elkerülése a járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos karbantartásával, az 

üzemelési utasítások maradéktalan betartásával biztosítható. A megfelelő megelőző és a kellő időben megtett 

védelmi intézkedések betartásával a havária események környezeti hatásai minimálisra csökkenthetőek. 

 

Felhagyás 

A létesítmény felhagyása több 10 év távlatában nem várható. A létesítményben végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenység felhagyása önmagában környezetterhelést nem jelent. A telep teljes és végleges felszámolását 

követően más, ipari tevékenység végzésére alkalmas lesz, így az elbontásával elvileg nem kell számolni. A 

létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani fogják, hogy a helyszínen környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A bontási tevékenységet a mindenkor 

érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogják végezni.  

 

Zajvédelem 

A telephely elhelyezkedése 

A telephely Kecskemét DNy-i részén, a Kiskőrösi út mellett, a 9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 

hrsz. alatti ingatlanokon található. Az telephelyhez tartozó ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

önkormányzati rendelete alapján „Gazdasági Terület” azon belül Gksz- Kereskedelmi, szolgáltató területi 

besorolásúak. Az ingatlant Ny-i oldalról a Kiskőrösi út, É-i oldalról vasút, a többi oldalról telephelyek 

határolják. A telephelytől 138 m távolságban, DNy-i irányban működik egy vallási központ (Kecskemét, 

Kiskőrösi út 5.). Az ingatlant D-i és É-i oldalról téglakerítés határolja. Az előzetes vizsgálati dokumentáció 

alapján a legközelebbi védendő épület É-i irányban 315 m távolságra található.   

 

Üzemeltetés 

A telephely jól megközelíthető a Kiskőrösi úton keresztül, melynek burkolata aszfaltos. A munkavégzés a 

zajvédelmi szempontból nappali időszakban (06:00-22:00 óra) folyik. A hulladékátvételt 07:00-15:00 óráig 

végzik. A telephelyre érkező szállítójárművek napi forgalma 3,5 tonna meghaladó tehergépjárművek 

esetében 40-50 db, személygépjárművek esetén 140 db. A munkavégzés során használt gépek A-

hangnyomásszintjének meghatározásánál a vonatkoztatási idő 8 óra.  

 

A telephelyen végzett zajforrások adatai: 

Zajforrás 

megnevezése 

Zajforrások 

száma (db) 
Tevékenység 

Maximális 

üzemidő 

(óra/nap) 

Eredő 

hangnyomásszint Lwei 

(dB) 

tehergépjármű 

(> 3,5 t) 
50 

hulladék be- és 

kiszállítás 
4 98 

személygépjármű 140 
hulladék be- és 

kiszállítás 
8 92 

lángvágás 3 fémdarabolás 3 79 

forgó- rakodógépek 3 hulladékrakodás 8 98 

targonca 2 hulladékrakodás 3 84 

bálázó-ollózó gép 1 
hulladéktömörítés 

és darabolás 
8 105 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban leírt számítás eredménye, a legközelebbi, ÉK-i irányban található 

védendő épület előtt az A-hangnyomásszint értéke 43,66 dB. A tevékenység kapcsán közúton számolt 

forgalomnövekedés elhanyagolható. A tevékenység folytatása során, a vizsgálatban bemutatott gépek, 

eszközök használata esetén nem kell zajterhelési határérték túllépésével számolni.  

Az üzemi zaj-, és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése 

határozza meg:  

A 10. § (1) bekezdése szerint környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a 

tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt 

kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, 

és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

A 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha 

a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség. 

 

A számítással meghatározott közvetlen hatásterület maximális kiterjedése a telephely zajforrásait magába 

foglaló terület határaitól mintegy 210 m. A valóságban a hatásterület kiterjedése kisebb, mert a számításnál 

szabad hangterjedést feltételeztek, de a környezetben laza beépítéssel üzemi épületek találhatóak. 

 

Rezgésvédelmi szempontból a dokumentáció megállapítja, hogy a telephelyen működő technológia 

üzemelésétől származóan a rezgésterhelés a legközelebbi védendő ingatlan esetében a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. 

számú mellékletében meghatározott rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg. 

 

Táj- és természetvédelem 

Az eljárás megindításakor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei 

kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – járt el. 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

Jelen döntés meghozatalakor a természetvédelmi hatóság hatáskörét 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § 

(1) bekezdés c) pontja, 6. § (2) bekezdése és 23. §-a, illetékességét a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdése és 23. §-a alapozza meg. 

A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. pontja és a 

18. § írja elő a folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan is. 

 

Az érintett Kecskemét 9425/2, 9425/46, 9425/48, 9425/47, 9425/49 hrsz. alatti ingatlanok országos 

jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem 

érintenek. Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az ingatlanok művelési ága kivett telephely. Védett, 

fokozottan védett növény- és állatfaj állománya ismereteink szerint nem található a területen. 

 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással. 

 

Felhagyás 

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási művelet környezeti hatásai - a létesítéshez hasonlóan - 

lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani fogják, hogy a 

helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A 

bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogják végezni. A 

berendezések műszaki vagy gazdasági okokból történő megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, 

tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, 

zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi – továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe 
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véve, vízügyi-, vízvédelmi, valamint a szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozat alapján, 

hulladékgazdálkodási – szempontból, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat 

elvégzése nem indokolt. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg.  

 

A tervezett tevékenység megvalósítása és a településrendezési terv közötti összhang jövőbeli megteremtése 

nem zárható ki, a településrendezési terv módosításával kezelhető, ezért a környezetvédelmi hatóság az R. 5. 

§ (2) bekezdés cb) pontja alapján, a határozat rendelkező részében ezt a lehetőséget rögzítette, és előírta, 

hogy a megállapított a kizáró okot a létesítési engedély (módosított hulladékgazdálkodási engedély) 

kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 

kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a 

kérelmező késedelme, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2022. (IX. 29.) 

Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés (a) pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a 

kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. 

A 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2022. december 22. 

napjától 2023. január 6. napjáig tartott. 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) bekezdése alapján 

a környezetvédelmi hatóság a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is 

gondoskodott. 

 

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

határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi 

LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, 

továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a 

területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi a környezetvédelmi 

hatóság. 

 

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

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a környezetvédelmi 

hatóság. 

 

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 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 
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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 állapította meg a környezetvédelmi hatóság. 

 

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

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

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

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

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

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

tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság az R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az 

eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat,  Kecskemét Megyei Jogú Város 

Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, a 624/2022. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése és 18. §-a, illetékességét a 624/2022. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

Kovács Ernő 
főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

 

 

Kapják: 

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

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

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

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                        HKP 

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                              HKP 

6. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)HKP 

7. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)     HKP 

8. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

9. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                         HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 
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