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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor u. 5., KÜJ szám: 101681502, 

adószám: 13559212-2-43., hivatalos elektronikus elérhetősége: 13559212#cegkapu) részére a Kecskemét, 

Kiskőrösi út 1/F. (9991/7 hrsz.) sz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése 

tevékenységekre vonatkozó BK/KTF/03944-12/2020. iktatási számon kiadott hulladékgazdálkodási 

engedélyt a Saubermacher-Magyarország Kft. 2022. január 6. napján előterjesztett kérelme alapján 

 

 

visszavonom.  

 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

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. 

 

https://e-kormányablak/
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I N D O KO L Á S 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) 2022. január 6. napján, a Kecskemét, 

9991/7 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó BK/KTF/03944-12/2020. iktatószámon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyének megszüntetésére, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyhez 

elkülönítetten lekötött letéti összeg feloldására irányuló kérelmet nyújtott be, a fedezetigazolással együtt a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályhoz (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság). 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság 2022. január 10. napján hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított 

BK/HGO/00131-2/2021. iktatószámon a Saubermacher-Magyarország Kft. BK/KTF/03944-12/2020. 

iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély visszavonása tárgyában. 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. rendelkezik a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály által 2020. augusztus 27. napján BK/KTF/03944-12/2020. iktatószámon 

kiadott, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

A hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2025. augusztus 7. A Kft. rendelkezik továbbá a tárgyi 

hulladékgazdálkodási engedélyhez kapcsolódóan 2.000.000 Ft letéti összeggel, melyet pénzügyi 

garanciaként a 12001008-00122440-00700006 bankszámlaszámon elkülönítetten kötöttek le a Raiffeisen 

Bank Zrt.-nél. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság 2022. január 19. napján kiértesítés nélküli hatósági ellenőrzést tartott a 

Saubermacher-Magyarország Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 1/F. szám (9991/7 hrsz.) alatti telephelyén. 

A Kft. rendelkezik a telephelyre vonatkozó, BK/KTF/03944-12/2020. iktatószámon kiadott, nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésére és előkezelésére feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel. A Kft. kérelmezte a 

fenti iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély visszavonását, mivel szeretné a telephelyen folytatott 

hulladékgazdálkodási tevékenységet beszüntetni. A hatósági ellenőrzés során megállapítható volt, hogy a 

tárgyi telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység nem zajlik, a telephelyen kisebb mennyiségű hulladék 

volt megtalálható, melyet az átadáskor konténerben elszállítanak. A telephelyen ezen kívül az ingatlan 

épületeinek tartozékai voltak megtalálhatók. Dobos Tamás ügyvezető úr nyilatkozatában előadta, hogy az 

OKIR rendszerben történő adatszolgáltatást megküldik hatóságunk részére.   

 

2022. január 27. napján a Saubermacher-Magyarország Kft. nevében Vasiné László Krisztina az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül benyújtotta a Kft. 2021. és 2022. évre 

vonatkozó adatszolgáltatását. Az adatszolgáltatásban szereplő adatok alapján a Kft. a 2021. évben gyűjtött és 

előkezelt, valamint a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező szakcégek részére átadta, valamint 2022. évben nem történt hulladékgazdálkodási tevékenység, a 

telephelyen nem található hulladék. 

 

2022. február 17. napján a hulladékgazdálkodási hatóság kiértesítés nélküli hatósági utóellenőrzést tartott a 

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 1/F. szám alatti telephelyen. A hatósági ellenőrzés során a BK/HGO/00131-

3/2022. iktatószámú jegyzőkönyvben feljegyzett hulladék már nem volt megtalálható a tárgyi ingatlanon. A 

telephelyen hulladék nem volt megtalálható. 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. 2022. február 23. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére a 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 1/F. szám (9991/7 hrsz.) alatti telephelyén a BK/HGO/00131-

3/2022. iktatószámú jegyzőkönyvben feljegyzett hulladék elszállítását igazoló dokumentumokat. A 

2022/M/0005048 számú méregjegy alapján 2022. február 14. napján 580 kg szervetlen hulladék (HAK kód: 

16 03 04) lett átadva a DTKH Nonprofit Kft. részére (6000 Kecskemét, Kisfái 248.).  

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a 

hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést 

megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdése alapján a 

hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat 
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módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 10. § (2) bekezdése szerint az 

adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a 

kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes 

környezetvédelmi hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti. 

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés alapján a (2) bekezdés szerinti kötelezettség 

bejelentését – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre 

vonatkozó előírásai szerint – a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni. A hulladéklerakó 

üzemeltetője a bejelentést az 5. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti. 

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a hulladékkal kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettség keletkezése és megszűnése bejelentésének teljesítésére vonatkozó adatlap 

adattartalmát (HIR-KÖT lap). 

 

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk. 

 

Hatóságunk jelen döntésének véglegessé válása után intézkedik a telephelyen lévő hulladékok 

elszállításának fedezetére szolgáló, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél zárolt pénzösszeg feloldásáról. 

 

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

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

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, valamint az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási 

illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem 

áll fent. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

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

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

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

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

tájékoztatást. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság 

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

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

bekezdése állapítja meg.  

 

Kecskemét, 2022. március 1. 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

 

Kapják: 

1. Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.)                                    13559212#cegkapu 

2. ERECO Zrt. (1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.)                                                              10856369#cegkapu 

3. Iron Horse Hungary Kft. (1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.)                                          10869189#cegkapu 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)HKP                                               

5. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

8. Hatósági nyilvántartás 

9. Irattár 
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