
 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály 
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183 
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Iktatószám: VA/KTHF-HO/2588-12/2022. 

Ügyintéző: Füleki Enikő 

                  dr. Gorell András 

Telefon: (94) 504-131 

Tárgy: A Creato 2005 Kft. telephelyére 

vonatkozó veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok előkezelési engedélyezési 

eljárása  

  

 

H A T Á R O Z A T 

 

A CREATO 2005 Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szedres u. 18.; KSH azonosító szám: 

13413402-3822-113-18, Cjsz.:18-09-106202; KÜJ szám: 101346092 – a továbbiakban: Engedélyes) 

részére a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozóan (KTJ 

szám: 101465785)  

 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére 

engedélyt adok az alábbi feltételek betartása mellett, egyben a VA-06/AKF05/1020-13/2018. 

számon módosított VA-06/AKF05/1020-11/2018. számú és a VA-06/AKF05/205-1/2019. számú 

határozatokat visszavonom. 

 

I. 

Engedélyezett kezelési technológia  

 

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV./1. pontban szereplő veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok előkezelése /kezelési kód: R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése 

érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 

műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 

pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)/ végezhető a 9700 Szombathely, Csaba 

u. 8. szám alatti telephelyen. 

 

Az R12 előkészítő művelethez tartozó E azonosító kódok:  

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás) 

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 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése 

E02 - 99 egyéb  

 

II. 

 

A technológia tárgyi feltételei és műszaki és hulladékgazdálkodási jellemzői 

 

Engedélyes a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti bérelt telephelyén veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni. A hulladékok mérlegelését kis méréshatárú digitális 

mérlegeken, mérleges kézi targoncán, továbbá 1 db 30 tonnás méréshatárú hídmérlegen oldják meg. 

Papírszállítások alkalmával (havi 2-3 alkalom) a telephelytől pár száz méterre lévő Concordia Zrt. 60 
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tonnás mérlegét veszik igénybe szerződés alapján.  Az előkezelésre átvett hulladékok a telephelyen 

lévő épületben, illetve a betonozott külső téren kialakított hulladéktároló helyeken kerülnek elhelyezésre.  

 

Az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége és módja (a hulladékgazdálkodási hatóság 

által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat helyszínrajza alapján): 

 

Tároló 

hely 

száma 

Megnevezés 
Terület 

(m2) 

Befogadó 

képesség 

(t) 

tárolás helye, módja 

2 
Szinesfém átvevő - előkezelés és 

tárolóhely 
180 30 

épületen belül, fém és 

műanyag konténerekben, 

Big-Bag zsákokban 

3 
Irodai papír - előkezelés és 

tárolóhely 
20 5 épületen belül 

4 
Csomagolási hulladék - 

előkezelés és tárolóhely 
40 3 épületen belül 

5 
Gépjármű átvételi hely - 

előkezelés 
62 10 

épületen belül, betonozott 

felületen 

6 
Szárazra fektetett gépjármű -

tárolóhely 
90 25 

épületen kívül, betonozott 

felületen 

7 Papírhulladék - tárolóhely  50 50 
kültéren, betonozott, fedett 

területen 

8 Vashulladék (lemez) - tárolóhely 193 30 betonozott kültéri tároló 

9 Vashulladék (vas)- tárolóhely 139 60 betonozott kültéri tároló 

10 

Elektromos és elektronikus 

berendezés, egyéb hulladék - 

előkezelés és tárolóhely 

84 25 
épületen belül, Big-Bag 

zsákokban 

11 
Elektromos és elektronikus 

berendezés - előkezelés 
119 20 

épületen belül Big-Bag 

zsákokban  

13 
Csomagolási hulladék - 

tárolóhely 
15 5 kültéren 

10 Háztartási nagygépek - tárolóhely 60 15 kültéri betonozott felületen 

Hulladékkezelő és tároló tér összesen 1052 278  

 

Az előkezelési tevékenységhez kéziszerszámok (fogók, satu, véső, kalapács, feszítővas, 

csavarhúzó/csavarozó gép, asztali tárcsás fémdaraboló gép, sarokcsiszoló gépek, fúrógép, 

vágótárcsás flex, mágnes, vezetéknyúzó gép, egykaros vágó, valamint lángvágó), továbbá 1 db 

kétkamrás hidraulikus bálázó gép és 1 db aprítógép áll rendelkezésre. 

 

A szárazra fektetéshez elektro-hidraulikus kétoszlopos csápos emelő alkalmazása tervezett.  Az 

anyagmozgatáshoz 1 db 2,5 tonna teherbírású benzin-gáz üzemű villás targonca, kisemelésű kézi 

targonca, a szállításhoz 2 db 3,5 tonnás zárt felépítményű kisteher gépkocsi áll rendelkezésre. A 

papírhulladék rakodását homlokrakodóval oldják meg bérmunkával. 

 

A gépjármű szárazra fektetése esetében átvételkor megkezdik a gépjármű vonatkozó jogszabály 

előírásainak megfelelő vizsgálatát, a központi informatikai rendszerbe történő rögzítéssel. A vizsgálat 

eredményétől függően, a bontási igazolás átvételét követően vehető át a gépjármű hulladékként. 

Átvételt követően kiszerelik az akkumulátort, vákuumos olajleszívó segítségével eltávolítják a 
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motorolajat, fékfolyadékot és leszerelik az olajszűrőt, leeresztik a hűtőfolyadékot. Az 

üzemanyagtartályból szükség szerint eltávolítják az üzemanyagot, majd leszerelik és kettévágják. 

További bontási tevékenységet a cég nem végez. A hulladékká vált gépjárművet egyben, további 

kezelésre hulladékkezelőnek átadja.  

 

A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen, kármentővel 

ellátott fémhordókban gyűjtik elkülönítve. 

 

III. 

 

Pénzügyi, személyi feltételek 

 

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik. Az 

előkezelési tevékenység végzéséhez a személyi feltételek rendelkezésre állnak. A 

hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi irányítását környezetvédelmi megbízott végzi. 

 

IV. 

 

Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek 

 

1. Az előkezelhető hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 

kódszáma, megnevezése, éves mennyisége, valamint a kezelési művelet azonosító kódja: 

 

Azonosító kód A hulladéktípus megnevezése Előkezelésre 

átvehető hulladék 

 

t/év 

A hasznosítást 

megelőző előkészítő 

műveletek azonosító 

kódjai 

R12 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E02-06 

12 01 02 vasfém részek és por E02-06 

12 01 03 nemvas fém reszelék és 

esztergaforgács 

E02-06 

15 01 04 fém csomagolási hulladék E02-06 

E02-04 

16 01 04* hulladékká vált gépjármű E02-09 

16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely 

nem tartalmaz sem folyadékot, 

sem más veszélyes összetevőt 

E02-99 

16 01 17 vasfémek E02-03 

E02-05 

E02-06 

16 01 18 nemvas fémek E02-03 

E02-05 

E02-06 

16 06 01* ólomakkumulátorok E02-05 

E02-06 

16 06 02* nikkel-kadmium elemek E02-05 

E02-06 

16 08 01 arany, ezüst, rénium, ródium, 

palládium, irídium vagy platina 

E02-05 

E02-06 
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tartalmú elhasznált katalizátorok 

(kivéve a 16 08 07) 

 

4500 

E02-99 

16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy 

veszélyes átmeneti fémek 

vegyületeit tartalmazó elhasznált 

katalizátorok 

E02-05 

E02-06 

16 08 07* veszélyes anyagokkal 

szennyezett katalizátorok 

E02-05 

E02-06 

20 01 33* elemek és akkumulátorok, 

amelyek között a 16 06 01, a 16 

06 02 vagy a 16 06 03 azonosító 

kóddal jelölt elemek és 

akkumulátorok is megtalálhatók 

E02-05 

E02-06 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz E02-05 

E02-06 

17 04 02 alumínium E02-04 

E02-05 

E02-06 

17 04 03 ólom E02-06 

17 04 04 cink E02-06 

17 04 05 vas és acél E02-05 

E02-06 

E02-99 

17 04 06 ón E02-06 

 

17 04 07 fémkeverék E02-03 

E02-06 

20 01 40 fémek E02-03 

E02-05 

E02-06 

E02-99 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 

10-től 

E02-05 

E02-06 

E02-99 

15 01 01 papír és karton csomagolási 

hulladék 

100 E02-04 

E02-06 

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-től 16 02 

13-ig terjedő hulladéktípusoktól 

 

 

 

1000 

E02-08 

E02-99 

16 02 16 kiselejtezett berendezésből 

eltávolított anyag, amely 

különbözik a 16 02 15-től 

E02-05 

E02-06 

E02-08 

E02-99 

20 01 01 papír és karton 1200 E02-06 

E02-99 

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént 

tartalmazó kiselejtezett 

berendezés 

 

 

 

 

 

E02-05 

E02-06 

E02-08 

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és 

E02-05 

E02-06 
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elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-

től és a 20 01 23-tól 

1000 E02-08 

E02-99 

20 01 36 kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-

től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-

től 

E02-05 

E02-06 

E02-08 

E02-99 

Összesen:  7800  

 

2. A hulladékok előkezelése a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyen végezhető. 

3. Engedélyes köteles a telephelyén átvett, előkezelésre váró és már előkezelt hulladékokat a 

környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni. 

4. Az előkezelésre szánt nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket 

és/vagy olyan szennyeződést, amely azok veszélyes hulladékként történő besorolását 

eredményezné. 

5. A telephelyen kialakított tárolóhelyeken az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem 

haladhatja meg a II. fejezetben megjelölt tárolóhelyek befogadó kapacitását.  

6. A hulladéktároló helyek kialakításának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásainak.  

7. A hulladéktároló helyeken a hulladékok tárolása legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a 

hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

8. Engedélyes köteles az előkezelt, és az előkezelés során keletkező hulladékok hasznosítására, 

illetve ártalmatlanítására szakosodott szervezeteknek való átadásáról gondoskodni. 

9.  Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek 

szennyeződésének kizárására. 

10. A veszélyes hulladékok kezelése során a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell eljárni. 

11. Az elektromos és elektronikus berendezések kezelése során az elektromos és elektronikus 

berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.  (VIII. 

1.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

12. Az elemek és akkumulátorok kezelése során a 445/2012. (XII. 29.) Korm rendelet előírásai 

szerint kell eljárni. 

13. A hulladékká vált gépjárművek kezelése során a hulladékká vált gépjárművekről szóló 

369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

14. A szárazra fektetés megkezdésének időpontját a megkezdést megelőző 10 nappal előtte, a 

hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni. A telephelyre hulladék gépjármű csak a 

tevékenység megkezdését szolgáló berendezések beüzemelését követően vehető át. 

15. A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés 

elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a 

kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell 

jelenteni. 

16. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell 

gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni. 

17. A telephelyen a Korm. rendelet alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni. 

18. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való 

gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a 
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környezetvédelmi hatóság felé. 

19. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

20. Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes 

jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni. 

21. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó 

pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell. 

22. A hulladéktároló helyeket a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési 

szabályzat alapján kell üzemeltetni.  

23.   Az engedély 2027. augusztus 25-ig érvényes. 

 

V. 

 

Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdések vizsgálata 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály VA/KTHFF-KTO/1936-2/2022 számú állásfoglalása: 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat a CREATO 2005 Kft. (9700 

Szombathely, Szedres u. 18.) 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyre kiadott VA/KTHF-

HO/278-10/2022 iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló engedélyezési 

eljárása tárgyban. 

 

A kérelemhez mellékelt dokumentációk alapján a fenti tárgyú tevékenység végzése során nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. 

(III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint, a 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó 

szakkérdések tekintetében táj- és természetvédelmi, földtani közeg védelmi, levegőtisztaság-védelmi 

és zajvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel engedélyezhető: 

 

Földtani közeg védelme: 

1. Az autók szárazra fektetése kizárólag megfelelő műszaki védelemmel, kármentővel ellátott 

területen történhet. 

2. A veszélyes folyadékok elhelyezése kizárólag megfelelő kapacitású kármentő térrel kialakított 

tároló helyen történhet. 

3. A beüzemelés időpontjáról Hatóságomat a beüzemelést megelőző 15 nappal értesíteni kell. 

Szárazra fektetés céljából gépjármű csak a beüzemelést követően fogadható a telephelyen. 

4. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek 

elszennyeződésének kizárására. 

5. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő 

eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 

6. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő 

óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. 

7. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell 

gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

8. A hulladék szállítási, rakodási tevékenység végzése során a felületi kiporzást a felületek tisztán 

tartásával, illetve szükség esetén locsolással csökkenteni kell. 
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9. A telephelyre történő beszállítás, illetve az onnan való kiszállítás zárt rakterű járművel, vagy 

nyitott rakterű jármű esetén ponyvával vagy hálóval takarva történhet. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

10. A tevékenység megkezdését követően 30 napon belül környezeti zajmérést kell végezni a 

dokumentációban meghatározott zajvédelmi hatásterület pontosítása céljából és amennyiben 

a hatásterület fedésbe kerül védett területtel a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani zajkibocsátási határérték 

megállapítására vonatkozóan. 

 

A zajforrást üzemeltető a működési időkben, üzemvitelben illetve, a környezeti zajforrás területén és 

hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az 

üzemeltető tevékenységének megszűntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles 

a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni. 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-

06/NEO/33550-2/2022. számú állásfoglalása: 

 

Hivatkozott számú megkeresésükre a Creato 2005 Kft. (9700 Szombathely, Kassák L. u. 16.) 

Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyén végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenységére 

vonatkozó engedélyezési eljárásban a szükséges közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az 

engedélyezéshez az alábbiak figyelembevételével járulunk hozzá: 

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VII.7.) Korm. rendelet szerint  

 

- Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a 

hulladékbirtokos/hulladékgazdálkodó olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy 

konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a 

hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. 

- Ha a gyűjtőedény, illetve a konténer megtelik, a veszélyes hulladék elszállításáról vagy 

elszállíttatásáról az ingatlanhasználónak haladéktalanul intézkednie kell. 

- A munkáltató köteles a veszélyes hulladékok előkezeléséből eredő kockázatokat felkutatni, 

megbecsülni, értékelni és kezelni.  

- Ha a veszélyes hulladék kezelése során másodlagos hulladék képződik, a hulladékkezelő a 

másodlagos hulladékot gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről. 

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető 

munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített 

tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő 

cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

- Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés tisztítását, esetleges fertőtlenítését olyan 

térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz 

a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló 

berendezésbe, vagy közcsatornába kerül.  

 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet szerint 

 

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni. 
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Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet szerint 

 

- A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel 

azonos telephelyen képződik. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, 

hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. 

 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36810/1627-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság), a 

CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18.) részére a Szombathely, Csaba u. 8. szám 

(8133/4 hrsz.) alatti telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére 

vonatkozó engedély kiadása iránti kérelemre indult hatósági eljárásában megküldött VA/KTHF-

HO/2588-3/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja. 

 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységére vonatkozó engedély kiadásához 

az alábbi feltétellel hozzájárulok: 

 

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem 

szennyeződhetnek. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve 

az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36810/1627-2/2022.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) 

megkeresése alapján a CREATO 2005. Kft. (9700 Szombathely, Kassák L. u. 16.) meghatalmazásában 

eljáró Németh Péter (an.: Kovács Jolán, szül hely, idő: Szombathely, 1962. 10. 12. szem. ig. szám: 

936429AE, lakcím: 9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 16.) hulladékgazdálkodási szakértő kérelmére 

a 9700 Szombathely, Csaba utca 8. 8133/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék 

előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból  

 

h o z z á j á r u l o k . 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

VI. 

 

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásra vonatkozóan a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

mellékletének 5. és 11. pontjai alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 300.000,- Ft-ban állapítom meg, 

amely megfizetésre került. 
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VII. 

 

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 

válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon 

belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 5.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál 

(Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett 

esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja 

el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.  

 

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási 

bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti 

meg. 

 

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó 

szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 

keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési 

törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél 

[elektronikus űrlap (iForm) használatával lehet benyújtani. A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, 

illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-

a tartalmazza. 

 

Indokolás  

 

Engedélyes megbízásából Németh Péter hulladékgazdálkodási szakértő veszélyes és nem veszélyes 

hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedély megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be 

Osztályomra. 

 

A benyújtott dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés, 

valamint szakhatósági állásfoglalás megadására jogosult szerveket. 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály VA/KTHFF-KTO/1936-2/2022 számú állásfoglalását kikötéssel adta meg, az 

alábbi indoklással: 

 

A CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18.) 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti 

telephelyén hulladék előkezelést végez a VA/KTHF-HO/278-10/2022. iktatószámú határozat alapján. A 

Kft. a tevékenység végzése során gyűjthető hulladékok körének bővítésére vonatkozóan nyújtott be 

módosítási kérelmet. Jelen hulladékgazdálkodási engedély kérelem benyújtása a VA/KTHF/67-17/2022 

iktatószámú előzetes vizsgálati eljárás alapján történt. 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem 

egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme 

követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület 

esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet 

védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban 

rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata. 
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A rendelkezésemre álló adatok, a VA/KTHF/67-17/2022 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat és a kérelemhez mellékelt dokumentációk alapján az alábbiakat állapítom meg. 

 

A telephely Szombathely belterületi részén, Gksz – besorolású övezetben helyezkedik el. 

Környezetében Lke – kertvárosias lakóterületek, valamint Gip – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

területek találhatóak. A munkavégzés nappali időszakban folyik. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett Szombathely 8133/4 hrsz-ú „kivett ipartelep” művelési ágú belterületi ingatlan és a 

környezetében lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom 

alatt. 

 

A tervezett beruházáshoz a legközelebbi természetvédelmi szempontból jelentős terület az északra 5 

km-re található Kámoni Arborétum természetvédelmi terület, amely a 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 

szerint országos jelentőségű védett természeti terület. A legközelebbi közösségi oltalom alatt álló terület 

több, mint 10 km-re található, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti HUON 20007 jelű Köles-tető megnevezésű jóváhagyott 

különleges természetmegőrzési terület. A telephelyen folyó ipari tevékenység eddig sem volt negatív 

hatással a legközelebbi természetes élőhelyekre, a továbbiakban nem várható ilyen hatás. 

 

A területen és közvetlen környezetében a korábbi ipari és közlekedési tevékenység miatt a természetes 

vegetáció már nyomokban sem lelhető fel. A tervezett tevékenység megvalósulása során a bolygatott 

helyekre jellemző ruderális vegetáció fennmaradása várható. A tevékenység nem jelent a tájban 

megjelenő új elemeket, a telephely zárt határoló fasorral takart. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése negatív hatást nem gyakorol 

környezetére, a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes. 

 

Földtani közeg védelem: 

A telephelyen kivitelezési tevékenység nem fog történni, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési 

tevékenység végzéséhez szükséges építmények, infrastruktúrák rendelkezésre állnak. 

 

A telephelyen a fémhulladék gyűjtését épületen belül, valamint épületen kívül, burkolt területen 

folytatják, ezért üzemszerű tevékenyég során a földtani közeg nem szennyeződhet. 

 

Egy esetleges havária (rakodógépek és szállítójárművek meghibásodása) üzemanyag- és hidraulika 

olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, 

melyet felitató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a 

szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását. 

 

A földtani közeg szempontjából a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység nem 

gyakorol jelentős hatást. 

 

A tervezett autóbontási tevékenység (szárazra fektetés) megvalósítása csak a megfelelő műszaki 

védelemmel ellátott tároló helyen (5. számú tárolóhely) történhet. Az autók szárazra fektetése során 

kármentő használata kötelező. 

 

A veszélyes folyadékok elhelyezése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A tároláshoz megfelelő 

kármentővel ellátott fém hordók rendelkezésre állnak. A kármentő kapacitása megfelelő. 

 

Az akkumulátorok tárolására 600 literes kármentővel ellátott műanyag láda áll rendelkezésre. 
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A veszélyes hulladékok megfelelő műszaki védelemmel történő elhelyezése a földtani közegre – az 

üzemi fegyelem betartása esetén – jelentős hatást nem gyakorol. 

 

A kikötéseimet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és 

(2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem 

kapcsolódik. 

 

A szociális épület fűtése elektromos hősugárzókkal biztosítják. 

 

A tevékenység végzése során az egyes munkafolyamatok járnak diffúz kiporzással, illetve a 

munkagépek (targonca, homlokrakodó, tehergépkocsi, illetve szállító járművek) kipufogógázainak van 

levegőt terhelő hatása. 

 

A telephelyre való beszállítások jellemzően lakosságiak, napi kapacitások kb. 30-40 szgk., 20 kisteher 

autó és eseti jelleggel 1-1 teherautóra tehetők. 

 

A kiszállításokat fémhulladék nagykereskedők végzik: 

 

- Alcufer: heti 2-3 alkalommal csipegetős multiliftes önrakodóval, 

- MÉH Zrt.: önrakodós multiliftes konténeres, 

- havonta egy alkalommal van papírhulladék kiszállítás, egy 40 tonnás nyerges szerelvénnyel. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység levegőt terhelő hatása nem 

jelentős, a levegő minőségében érzékelhető változást nem okoz. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

80 m, mely lakóövezetet nem érint, várhatóan a legközelebbi védendő objektumnál (Szombathely, 

Szatmár u. 2., 135 m), nem okoz határérték feletti levegőterhelést. 

 

A tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. 

(I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz. 

 

A tevékenység további végzése során, az üzemi fegyelem betartása mellett nem feltételezhető a 

jelenlegitől eltérő légszennyezés. 

 

A diffúz kiporzás csökkentésére vonatkozó kikötéseimet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Kormányrendelet 4. § és 26. § (1) bekezdés figyelembevételével tettem. 

 

Zajvédelem: 

A telep működése során a hulladékkezeléshez kapcsolódó, az azt kiszolgáló kézi, és gépi 

berendezések, valamint közlekedési járművek zajhatására kell számítani. 

 

A telephelyen fém és papír hulladékok gyűjtését és előkezelését (válogatás), darabolást végeznek, mely 

tervezetten kiegészül autóroncs hulladék gyűjtéssel és előkezeléssel is, mely zajvédelmi szempontból 

lényeges változtatást nem jelent, kéziszerszámokkal történik a darabolás és az anyagmozgatás. 
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Az anyagmozgatást egy darab gázüzemű targoncával végzik, maximum 3 h/nap üzemidővel. Az 

előkezelés elektronikai hulladék szétszerelés a csarnoképületben zajlik kézi szerszámokkal, illetve 

szükség szerint 3 db kézi kis flex áll rendelkezésre, melyek összes munkaideje kb. 1 h/nap. 

 

A beszállítások jellemzően lakosságiak, napi kapacitások kb. 30-40 szgk., 20 kisteher autó, és eseti 

jelleggel 1-1 teherautó (>3,5 t). 

 

A kiszállításokat fémhulladék nagykereskedők végzik: 

- Alcufer: heti 2-3 alkalommal csipegetős multiliftes önrakodóval a vashulladék kiszállítás 

(rakodási idő kb. 20 perc/ alkalom) 

- MÉH: önrakodós multiliftes konténeres, (rakodási idő kb. 5 perc/ alkalom). 

- Havonta egy alkalommal van papírhulladék kiszállítás, egy 40 tonnás nyerges szerelvénnyel, 

melyet egy bérlet Manitu homlokrakodó pakol fel, kb. 1 h alatt. 

 

A telephely Szombathely ipari övezetében található, ahol multinacionáls cégek csarnokai, gyártó telepei, 

betonkeverő üzem, gabonatároló, autószervízek találhatóak. A telephely megközelítését biztosító 

jelentős forgalmat bonyolító, Csaba út átellenes oldalán található legközelebbi lakóövezet, melynek 

legközelebbi védendő objektuma a Szatmár u. 2. alatti lakóház (8087/5 hrsz., M1), a telephely becsült 

akusztikai középpontjától kb. 135 méter távolságban. 

Az üzemelés alatt várható zajterhelés: 

 

A telep csak nappali időszakban üzemel, éjszakai üzemelés nem tervezett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján az üzemelés során a legközelebbi védendő objektumnál teljesül a 

zajterhelési határérték. A legközelebbi védendő objektumnál valószínűleg a tevékenység okozta 

zajterhelés nem különül el az alapzajtól, a 8 órás megítélési idő alatt, tekintettel a környék ipari területi 

jellegére és a jelentős oda irányuló forgalomra, mely a telep előtti Csaba úton halad el és okoz jelentős 

alapzajt, kb. 37-38 dB nappal. 

 

A dokumentációban található számítások alapján a legközelebbi lakóház zajterhelése 39 dB(A) értékű. 

A zajvédelmi hatásterületen védendő belterületi lakóterületek nem helyezkednek el. A hatásterület az 

ingatlanon belül marad, a tevékenység közvetlen környezetében. 

 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett telephelyen végzendő tevékenység 

zajkibocsátásától a legközelebbi zajtól védendő lakóházaknál nem várható határérték túllépés, a 

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

együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek. 

 

A szállításra visszavezethető zaj: 

 

A telephely megközelítése a Csaba utca /vagy Tátika utca/ és 86-os főút Szombathelyt elkerülő 

szakasza irányából akár lakóterület érintése nélkül is biztosított, így részletes számítások nélkül is 

megállapíthatjuk, hogy a tárgyi telephelyen folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenységhez 

kapcsolódó közúti szállítás lakóövezetben érzékelhető terhelés növekedést nem okoz. 

 

A telephelyen végzett tevékenység zajvédelmi hatásterülete a dokumentációban foglaltak szerint nem 

áll fedésben védett ingatlanokkal ezért zajkibocsátási határértéket nem kell kérni a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - továbbiakban: 

Kormányrendelet - 10. § (3) pontja alapján. 
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A benyújtott dokumentációban a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható 

zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet. 

 

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

alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az útvonal/útszakasz, ahol a forgalmi 

zajterhelés többlet a +3 dB(A)-t meghaladja. 

 

A rendelkező részben foglalt előírás alapja a Kormányrendelet 11. § (1)-(5) pontja, továbbá az a tény, 

hogy a dokumentáció kalkulációkat műszaki becsléseket tartalmaz, illetve mobil zajforrások 

üzemeltetése tervezett (önrakodós gépek, targonca), így pontosabb hatásterület lehatárolás csak a 

tevékenység megkezdése után elvégezhető környezeti zajméréssel lehetséges. 

 

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott kiadmányozás rendjéről 

szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra. 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-

06/NEO/7533-3/2022. számú állásfoglalását kikötéssel adta meg, az alábbi indoklással: 

 

A Creato 2005 Kft. Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyén végzett hulladék előkezelési 

tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Hulladékgazdálkodási Osztály megkereste 

hatóságunkat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § 

(1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján, hogy a hatáskörünkbe tartozó szakkérdésekben 

állásfoglalásunkat közöljük. A Kft. a már meglévő tevékenységét kívánja folytatni bővített kapacitással, 

illetve bővülő termékkörrel. A beadott dokumentációban a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 

minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi 

vonatkozású követelményeknek és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való 

megfelelőséget vizsgáltam. 

 

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

szóló 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-

SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.  

 

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. 

(II. 28.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 

24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza. 

 

Az illetékességet 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) Kormány rendelet 5 § és a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.  

 

A hatáskört a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja határozza meg. 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36810/1627-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalását 

kikötéssel adta meg, az alábbi indoklással: 
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A Hulladékgazdálkodási Hatóság, VA/KTHF-HO/2588-3/2022. számú – 2022. július 27. napján 

érkeztetett megkeresésével a CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18., a továbbiakban: 

Kft.) megbízásából eljáró MKT-Defense Kft.-t képviselő Németh Péter környezetvédelmi szakmérnök 

(9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) kérelmére a Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) 

alatti telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély 

kiadására irányuló kérelmére indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági 

állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelölésérő l szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) 

bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 55. és 56. pontjai alapján a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén vízügyi 

és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a tevékenység vízellátásának, 

csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek 

lefolyására, továbbá a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Továbbá az 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai alapján a nem 

veszélyes hulladék előkezelési engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági 

hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége 

védelmére, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására 

gyakorolt hatás vizsgálata. 

 

A szakhatósági megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött – Németh Péter 

környezetvédelmi szakmérnök által készített - dokumentáció, illetve a rendelkezésemre álló 

iratelőzmények, tervdokumentációk alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat 

állapítottam meg. 

 

A Kft. Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) alatti telephelyén a Hulladékgazdálkodási Hatóság 

által VA-06/AKF05/1020-11/2018. számon kiadott és módosított engedély (érvényes: 2023.05.31.) 

alapján nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint a VA-06/AKF05/250-1/2019. számon kiadott 

engedély (érvényes: 2023.12.31.) alapján pedig veszélyes hulladékok előkezelését végzi.  

 

A tapasztalatok alapján a fém hulladékok napi átvételének mennyisége az 5 tonna/nap kapacitást 

meghaladja, továbbá a Kft. a jövőben a telephelyen hulladékká vált gépjárműveket is kíván átvenni és 

előkezelni. Ezért szükségessé vált az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása. Ennek eredményeként a 

Hulladékgazdálkodási Hatóság a VA/KTHF/67-17/2022. számon kiadott határozatában megállapításra 

került, hogy a tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

 

A Kft. a veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységét a Szombathely, Csaba u. 

8. szám alatti, a HOMLOK Zrt.-től bérelt 900 m2 fedett csarnokból, illetve tároló helyből, valamint a 

hozzátartozó nyílt, egységes betonozott aljzatú tároló helyekből álló telephelyen kívánja folytatni. Az 

összes bérelt terület nagysága: 3 656 m2. 

 

A Kft. a hulladékokat a hulladéktermelő telephelyén, illetve a hulladékgazdálkodási létesítményben 

(Csaba u. 8.) veszi át és előkezelés után engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek adja tovább. A 

hulladéktermelőtől átvett hulladékot saját járművel, vagy az arra a hulladékra szállítási engedéllyel 

rendelkező céggel szállíttatja a Csaba u. 8. szám alatti telephelyére, vagy közvetlenül az engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelők telephelyeire.  

 

Az átvett hulladékok a telephelyen lévő épületben (zárt térben) és nyitott téren kerülnek gyűjtésre, rövid 
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idejű tárolásra, előkezelésre.  

 

Az ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkezelés alapvető módszere a kézi válogatás-bontás, 

illetve a hulladékok tömörítése, darabolása. A szelektált hulladékfrakciók rövid idejű tárolását követően 

átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező hulladék kezelőknek. 

 

Előkezelésre kerülő nem veszélyes hulladékok: 

 

- vasfémek (a telephelyen kialakított, műszaki védelemmel ellátott betonos tárolón gyűjtik) 

- papír alapú hulladékok (újságpapír): válogatás és gyűjtés 

- nem-vas (színesfém) fémek, valamint a leselejtezett elektromos és elektronikus (E+E) 

berendezésekből származó alkatrészek (fedett, zárt épületen belül gyűjtik és előkezelik): az 

anyagminőség szerinti válogatás, bontás, előkészítése a szállításhoz  

 

A kezelés (bontás) során keletkezett frakciók (műanyag, vas fém, nem vas fém, panelek, réz vezeték, 

egyéb) elkülönítetten kerülnek gyűjtésre az elszállításig. 

 

A válogatott hulladékokat a Kft. fém- és műanyag konténerekben, Big-Bag zsákokban, és 

bittenboxokban, valamint papírhordókban tárolja. A panelek előkezelése kézi erővel történik. 

 

A Kft. bizalmas iratok szakszerű és végleges megsemmisítését is végzi. Az ügyfelek igényeinek 

érdekében a bizalmas iratokat a beszállítást követően papírdaráló segítségével azonnal megsemmisítik. 

A megsemmisítésről a Kft. igazolást állít ki, de az ügyfelek a helyszínen a műveletről személyesen is 

meggyőződhetnek. 

 

A gépjárművek átvétele és előkezelése a csarnok épületben történik, míg az előkezelésre váró 

(akkumulátort nem tartalmazó) gépjárművek a csarnokon kívül lesznek. 

 

A telephelyen a fémhulladék gyűjtését épületen belül, valamint épületen kívül, burkolt területen végzik. 

A gépjárművekből szárazra fektetéskor először kiszerelik az akkumulátort. Vákuumos olajleszívó 

segítségével eltávolítják a motorolajat, fékfolyadékot és leszerelik az olajszűrőt. Leeresztik a 

hűtőfolyadékot. Az üzemanyagtartályból szükség szerint eltávolítják az üzemanyagot, majd leszerelik 

és kettévágják. 

 

További bontási tevékenységet a cég nem végez. A hulladékká vált gépjárművet egyben, további 

kezelésre hulladékkezelőnek átadja.  

A veszélyes összetevőket a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kármentővel ellátott fémhordókban 

gyűjtik elkülönítve. 

 

A Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephely ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése 

az alábbiak szerint megoldott. 

A telephely szociális ivóvízellátása a városi közműhálózatról biztosított. A telephelyen ipari, technológiai 

vízigény nincs. 

 

A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik, melyet a városi szennyvízhálózatra vezetnek. A 

tevékenységből adódóan technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

 

 

Az épületek tetőfelületéről a tiszta csapadékvíz csatornán keresztül kerül elvezetésre. A fémátvevő és 

tároló hely térbetonnal rendelkezik, amelyről a szennyeződhető csapadékvíz elvezetése Bárczy-féle 
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szűrőn keresztül történik. A telephelyre lehullott csapadékvíz a Tátika utca (8134 hrsz.) közúti 

vízelvezető árkába kerül bevezetésre, amelyhez a Szombathelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Városüzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Irodája 70045-2/2014 számon 

hozzájárult.  

 

A Kft. által a tárgyi telephelyen továbbra is végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék 

előkezelési tevékenysége során a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.  

 

A területen kiépült berendezések műszaki védelme megfelelő. A telephely kialakítása megfelel a felszíni 

és felszín alatti vizek védelmét szolgáló követelményeknek.  

 

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, 

vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra nem gyakorol hatást. 

 

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz 

állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny 

területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el. 

 

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött dokumentáció, valamint a 

rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást 

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

 

Feltételemben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) 

bekezdéseiben, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő. 

 

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség nem merült fel. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.  

 

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

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. 

§ (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 55-58. sora 

állapítja meg. 

 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

36810/1627-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A CREATO 2005. Kft. (9700 Szombathely, Kassák L. u. 16.) ügyfél kérelmére indult, a 9700 

Szombathely, Csaba utca 8. 8133/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék 

előkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Hulladékgazdálkodási 

Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.), mint engedélyező hatóság 2022. július 29-én 
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megkereste a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (9700 Szombathely, Ady tér 1.), mint 

első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolt dokumentumok felülvizsgálata, valamit a 2022. 

augusztus 03-án megtartott tűzvédelmi hatósági helyszíni szemle tapasztalatai alapján a Creato 2005. 

Kft. 9700 Szombathely, Csaba utca 8. 8133/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes 

hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyének megadásához hozzájárultam. 

 

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

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek 

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

melléklete határozza meg. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), és hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

(továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak.  

 

A kérelem tartalmazza az Engedélyes adatait, a végezni kívánt tevékenység műszaki, környezetvédelmi 

szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.  

 

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges 

tárgyi feltételekkel, továbbá a szárazra fektetés tárgyi feltételeihez tervezett eszközöket a kérelemben 

bemutatta, és a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is 

rendelkezésre állnak.  

 

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, valamint a 

környezetbiztonságra vonatkozó tervet. 

 

Csatolásra kerültek az engedély kiadásához szükséges dokumentumok, a Kormányrendelet. 11. §-ában 

meghatározott nyilatkozatok, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső 

alkalmazásáról szóló nyilatkozat is. 

 

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva a IV. 

fejezetben foglalt kikötések előírásával az Engedély megadásáról, továbbá a VA-06/AKF05/1020-

13/2018. számon módosított VA-06/AKF05/1020-11/2018. számú, és a VA-06/AKF05/205-1/2019. 

számú határozatok visszavonásáról döntöttem. 

 

Engedélyest az Engedély kiadásával egyidejűleg hatósági nyilvántartásba veszem. 

 

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb 

engedélyek megszerzése alól nem mentesít. 

 

Osztályunk felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj 

fizetésére kötelezettsége van. 
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Határozatomat a Korm. rendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) 

bekezdéseiben foglaltakra. 

 

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. 

A törvényszék illetékességét Kp 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél 

benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1)- (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás 

tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél 

sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül 

határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek 

elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek 

körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII 

törvény 9. §-a határozza meg.  

 

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam 

meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.  

 

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. 

(II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.  

 

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott kiadmányozás rendjéről 

szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. c.) pontja alapján került 

átruházásra. 

 

 

A határozatot kapják: 

 

1. Németh Péter környezetvédelmi szakértő, 9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 16.  

2. CREATO 2005 Kft. 9700 Szombathely, Szedres u. 18. 

3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9.  

4. Vas Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 9700 

Szombathely, Ady tér 1. 

6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9700 

Szombathely, Ady tér 1. 

 

 

Szombathely, 2022. augusztus 24. 

 

 

      Vámos Zoltán főispán 

        nevében és megbízásából 

 

                                Dr. Szentiványi Beatrix 

                           osztályvezető 
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