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Tárgy: Imperium Machinea Kft., Kecskeméti telephelyén végzett nem veszélyes hulladék kereskedelmére 

és gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély visszavonása és zárolt letéti összeg feloldása  

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

Imperium Machinea Kft. (székhely 2310 Szigetszentmiklós, Ősz u. 14., KÜJ: 103 690 577.) részére 6000 

Kecskemét, Szent István krt. 24. számú (7569/62 hrsz.) telephelyen nem veszélyes hulladék kereskedelmére 

és gyűjtésére vonatkozó, BK/KTF/01510-11/2020. iktatószámon kiadott, 2025. május 28. napjáig érvényes, 

hulladékgazdálkodási engedélyt 
 

visszavonom, 

 

a következő előírásokkal: 

1. Kérjük a 2021. évre vonatkozó hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatását az OKIRkapu 

rendszeren megadni tört évre vonatkozóan, majd elfogadott rendszerüzenet esetén elvégezni az 

adatszolgáltatási kötelezettség megszűnésére vonatkozó HIR-KÖT adatlapon történő kijelentést.  

2. Kérjük a felügyeleti díj időarányos befizetését a 2021. évre vonatkozóan 2021. január 1. napjától a 

határozat véglegessé válásáig terjedő időszakra. 

 

* 

A BK/KTF/01510-11/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyhez kérelmező pénzügyi 

biztosítékként benyújtotta igazolását arról, hogy az OTP Bank Nyrt-nél 11742252-25546231-00000000 

számlaszámon, 50.000 Ft zárolt összeggel rendelkezik, mely a tevékenység felhagyása, vagy egy esetleges 

felszámolás esetén fedezi a tárgyi telephelyen tárolt hulladékok kezelőhöz történő elszállításának és 

kezelésének költségeit. 

Hatóságunk a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról szóló határozat kiadásával hozzájárul a 

zárolt összeg feloldásához. 

* 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében 

közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a 

döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 
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Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

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

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

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

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

INDOKLÁS 

 

Az Imperium Machinae Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ősz u. 14.) a BK/KTF/01510-11/2020. 

iktatószámon kiadott, 6000 Kecskemét, Szent István krt. 24. számú (7569/62 hrsz.) telephelyére vonatkozóan 

nem veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére feljogosító engedéllyel rendelkezik. 

2021. május 4. napján a Imperium Machinea Kft. képviseletében eljáró Kessler Csongor Antal ügyvezető 

beadványt terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a BK/KTF/01510-

11/2020. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély megszüntetésére vonatkozóan. A 

beadványban az Imperium Machinea Kft., tájékoztatta a hulladékgazdálkodási hatóságot, hogy 

hulladékgazdálkodási tevékenységét 2021. március 26. napján megszüntette.  

A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/00145/2021. ügyiratszámon 2021. június 07. napján – 

hulladékgazdálkodási engedély visszavonása tárgyában – hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított. 

Az eljárás megindításáról BK/HGO/00145-3/2021. iktatószámú végzésben az Ákr. 104. § (3) és (4) 

bekezdésében foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási hatóság értesítette az ügyfelet. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2020. május 28. napján adta ki az Imperium Machinae Kft. részére 

a BK/KTF/01510-11/2020. iktatószámú, nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és gyűjtésére feljogosító 

hulladékgazdálkodási engedélyt. A hulladékgazdálkodási engedély 5 évig érvényes. A telephelyet az 

Imperium Machinea Kft. a Bátori Kft.-től bérelte. 

2021. május 26. napján a hulladékgazdálkodási hatóság hatósági ellenőrzést tartott a telephelyen, a Bátori 

Ingatlankezelő és Kereskedelmi Kft.-t képviselő Bátori László ügyvezető jelenlétében, aki egyben az 

ellenőrzés során az Imperium Machinea Kft. meghatalmazottjaként is eljárt. A hatósági ellenőrzésről 

BK/HGO/00145-2/2021. ikt. számú jegyzőkönyv készült. 

A hatóság az ellenőrzés során megállapította, hogy a telephelyen hulladék nem található, gazdasági, illetve 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem történik.  

A hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott iratokból megállapította, hogy az engedély kiadását követően 

egy alkalommal összesen 1000 kg 17 04 01 azonosító kódú rézhulladék került beszállításra a telephelyre, 

amelynek átadása 2021. február 4. napján megtörtént hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

vállalkozásnak. 

 

Minderre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, a hulladékgazdálkodási engedély 

visszavonása tekintetében akadályozó tényező nem merült fel. 

 

 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 10. § (2) és (3) bekezdései, valamint 2. számú melléklete által meghatározott, az 

adatszolgáltatási kötelezettség megszűnésére vonatkozó HIR-KÖT adatlapon történő kijelentés szükséges, a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére a telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység megszűnése végett. 

Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni a Ht. 82/A § (1)-(3) 

bekezdése alapján. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) bekezdése alapján, az engedély jogosultja a 

hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését - a megszüntetést, befejezést 

megelőzően legalább 30 nappal - a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. 
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A Rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, 

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

A Rendelet 15. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az engedély visszavonása esetén 

határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, 

utógondozásra vonatkozó követelményeket. 

 

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

Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben 

eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. A területi hulladékgazdálkodási 

hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki. 

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. 

 

Az engedély érvényességi idejének meghatározása a Ht. 79. § (1) bekezdésén alapul.  

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

rendelkezik. 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

Kecskemét, 2021. június 15. 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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Kapják:  

1. Imperium Machinae Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Ősz u. 14.)                                   26558819#cegkapu 

2. BÁTORI Kft. (6000 Kecskemét, Szent István körút 24.)  12716520#cegkapu 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal  

Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 3.) HKP 

4. BKMKH  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi                                                                                

és Természetvédelmi Szakértői Osztály      HKP 

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

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) – tájékoztatásul               HKP 

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 
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