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HATÁROZAT
Az ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.;
KÜJ: 100 171 653) – továbbiakban engedélyes – részére a 11039-20-13/2016. számon
kiadott, a Hódmezővásárhely, Tanya 1232/b., 0527/1,2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó
egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint
módosítom:
I. Az engedély 6. oldalán a „A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
VONATKOZÁSAI” fejezetben a „A telephelyen átvehető és kezelhető hulladékok”
táblázata helyébe a következő táblázat kerül:
Azonosító kód

02 03 04

02 03 05

16 03 06

19 08 09

Hulladék megnevezése
fogyasztásra vagy
feldolgozásra alkalmatlan
anyag (konzervgyártásból,
gyümölcs, zöldség,
gabonafélék és étolaj
előkészítésből származó
hulladékok)
a folyékony hulladéknak a
képződése helyén történő
kezeléséből származó iszap
(konzervgyártásból,
gyümölcs, zöldség,
gabonafélék és étolaj
előkészítésből származó
szennyvíziszap)
az előírásoknak nem
megfelelő és nem használt
termékek szerves hulladék,
amely különbözik a 16 03 05től (lejárt szavatosságú
élelmiszer amennyiben állati
anyagot nem tartalmaz)
olaj-víz elválasztásból
származó, étolajból és
zsírból eredő zsír-olaj
keverék

Mennyisége (t/év)

1.000

200

100

1.000

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
6701 Szeged, Pf. 1048.
 +36 (62) 681-681
 www.csmkh.hu
titkarsag@ktf.csmkh.hu

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai
és étkezdei hulladék
(amennyiben állati anyagot
nem tartalmaz)
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II. Az engedély 18. oldalán a Hulladékgazdálkodási előírások 44. pontja helyébe a
következő kerül:
44. A komposztáló telephelyen állati eredetű melléktermékkel kezelhető hulladék összes
mennyisége 2.350 t/év.
Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Engedélyes az eljárás 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség
nem merült fel.
A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésében, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) korm.
rendelet 20/A. § (10) bekezdésében foglaltakon alapul.
Ellenérdekű ügyfél hiányában, az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adva a Ket. 72. §
(4) bekezdés a) pontja alapján mellőztem az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.
S z e g e d, 2016. június 1.

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Dr. Bangha Ágnes
mb. főosztályvezető
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