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.FARKAS-TRANSZ Kft. veszé|yes
engedélyezése
hatatyn szá|lításának
kijavítása$végzés
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országos

égzés

Az Észak-dunántúliKörnyezetvédelmi, Természetvédelmiés Vízügyi Felügyeloség a FARKASTRANSZ Szállítási Korláto|t FelelősségűTársaság (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 132, kérelmére
a tárgyi eljárásban hozoLl 8990-16/201]. számű határozatát hivatalbó|
kijavítja
az a|ábbiak szerint.
I.
rögzítettrende|kezéshelyesena következo:
l.) A határozatIV. fejezetében
jelen
határozattal kiadott hulladékkezelésiengedélya hatarozat jogerőre emelkedésétkövető 6 évie
,,A
hatályos.
A tevékenys ég végz és ét a fe l ügyel ő ség 5 évenként fe lülv izsgálj a.
Afelülvizsgdlatot az engedélyesnekkell kérnie,a jogszabályban előirt dokumentumokbenyújtásával.''
A kijavítás ahatározat többirészétnem érinti.
A kijavításta hatóság a ná|alevó eredetihaÍározatraésazok kiadmányaira fe|jegyzi.

II.
e l len j ogorvoslatnakhelye nincs.
J e|env égzés
Indokolás
Az e|járő hatóság az A FARKAS.TRANSZ Szállítási Korlátolt FelelősségűTársaság (továbbiakban:Kft.)
kérelmére a Kft. veszélyes hulladékok szál|ítására vonatkozó-, az országos Környezetvédelmi,
Természetvéctelmiés Vízügyi Főfe|ügyelőség á|ta| a l4l53|9-8l2a08. számú határozatta| kiadott
hul|adékkezelésiengedélyét8990-16120|1. szám alatti határozatáva|felülvizsgálva részéreveszélyes
hul ladékokszá||ításátensedélveáe.

A döntéskiadását követően a Kft. jeleáe aze|járő hatóságnak,hogy álláspontjaszerint a határozatIV.
időtartamáttévesenjelölte meg.
fejezete- e|írásfolytán _ az engedélyérvényességének
hogy az megalapozott,mert az engedélyidőbe|i
A hatóság a kérelmetmegvizsgálta,ésmegá|lapította,
végzésének
feltételeirőI sző|ő
hatá|yára vonatkozó a veszélyeshulladékkal kapcsalatos tevékenységek
g8l20}|.(\/I. l5.) Korm. rende|et(továbbiakban:Vhr.) 27. s Q) bek. és 29. $ rendelkezései
,'
értelmében:,,aZ engedélyt 6 évre kell megadni,... és ,,az e rendelet alapjan engedélyezett
a kÓrnyezetvédetmi,természetyédelmiés vízügyi felüglelőségnek 5 évenként
tevékenységekvégzését
felül kell vizsgálni' Afeltilvizsgálatot az engedélyesis kérheti..,,.
Az engedélyidőbeli hatá|yatehát helyesen: 6 év, ugyanakkor az elírás a 8990.1612011'számú
nem érinti,ezért azt a kizigazgatósi hatósagi eljárás ésszolgáltatás
határozaÍta|hozott döntés érdemét
á|talános szabólyairól sző|ő2004' évi CXL. torvény(továbbiakban:Ket.) 8l/A. s (1) bekezdésealapján
je|en végzésével
kijavított4 a kijavítástényéta jelen végzésneka döntés eredeti példányáhoztorténő
csatolásával je|ezte.
A döntés kijavításaellen a Ket. 122.$ (3) bekezdésea|apjánjogorvoslatnakhelye nincs.
a környezetvédelmi, természetvédelmi,vízügli hatósógi és
A hatóság hatáskörét és il|etékességét
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelötésérőt sző|ő 34712006.(XII' 23.) Korm. rendelet határozza
meg.
Győr, 20l 1. oktőber 27 .
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