
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL                                                                                                                                            

Ikt. szám: BK/KTF/01042-8/2023. 

Ügyintéző: Kovács György 

  Sztakó Anna 

  dr. Lantos Edit 

Telefon : +36 (76) 795-871 

+36 (76) 795-963 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

Tárgy: MASPEX Olympos Kft.; Nyárlőrinc; üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6032 Nyárlőrinc, 

Fő u. 1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok), KÜJ: 

102 100 154, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-112403, adószám: 11775197-2-03, cég rövidített elnevezése: 

MASPEX OLYMPOS KFt., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11775197#cegkapu) megbízásából, az 

ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2., cég rövidített elnevezése: ENVIROINVEST Zrt.) által, 2023. január 

30. napján – a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephely 

(KTJ: 100 996 976) vonatkozásában – benyújtott üzemi kárelhárítási tervet 

 

j ó v á h a g y o m, 

 

az alábbi előírásokkal: 

 

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 8 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni 

kell. 

3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát 30 napon belül értesíteni kell a módosításra vonatkozó 

tervrészletek megküldésével.  

4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, 

továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében 

bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.  

Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 2028. február 28. napjáig felül kell 

vizsgálni és jóváhagyásra hatóságunknál elő kell terjeszteni. 
5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó 

szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni. 

6. Kérjük, pontosítsák az üzemi kárelhárítási tervben rögzített hatóságok neveit, valamint 

egészítsék ki a 6.2.4. pontban szereplő területileg illetékes hatóság felsorolását az adott 

szervezetnél bejelenthető ügytípusokkal az alábbiak szerint: 

- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642; 

telefon: +3676/795-870, ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; 
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hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384); ügytípus: hulladék-, levegő-, 

zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában, 

- Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (cím: 6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +3662/549-340; 

e-mail: csongrad.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: CSONGRADVH; KRID azonosító: 

126299978); ügytípus: felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén, 

- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (cím: 6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599, 

3630/415-8100; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 

616262175); ügytípus: rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén, 

- Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (cím: 6000 Kecskemét Deák F. tér 

3.; telefon: +3676/502-010, +3676/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali 

kapu: BKMKVI, KRID azonosító: 503295935); ügytípus: tűz- és katasztrófahelyzet esetén. 

- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály (cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: 

nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET, KRID azonosító: 

103260709); ügytípus: emberi egészség veszélyeztetése esetén. 

7. A kiegészített üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy 

példányt a terv által érintett telephelyen kell tartani. Egy-egy példányát az Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4., Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 

616262175) és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., Hivatali 

kapu: KNPIHR; KRID azonosító: 548247379) részére meg kell küldeni. 

 

* 

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/627-2/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által - A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. 

(6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) kérelmére, Nyárlőrinc 13/40-42, 13/3 és 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő 

telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló hatósági eljárásban - megküldött 

BK/KTF/01042-3/2023. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Az üzemi kárelhárítási tervet elfogadjuk. 

 

Előírások, feltételek: 

 

1. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

2. A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és 

mértékéről - amennyiben az a felszíni- és felszín alatti vizeket érinti - hatóságunkat és az ATIVIZIG-et 

haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

3. A telephelyen meglévő vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell 

üzemeltetni. 

4. Káresemény bekövetkezte esetén a kiváltó okot azonnal meg kell szüntetni, a kárelhárítást célzó 

intézkedéseket haladéktalanul meg kell kezdeni. 

5. Az üzemi kárelhárítási terv 6.2.4. pontjában, a területileg illetékes és a kárelhárítás során értesítendő 

hatóságokat felsoroló listában hatóságunk elérhetőségét az alábbiak szerint kell 

módosítani:  

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

Cím: 6728 Szeged, Napos út 4. 

Tel.: (62) 549-340 

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu 

mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu
mailto:vizugy.csongrad@katved.gov.hu
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Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást 

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 
* 

 

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. 

 

Az eljárással kapcsolatosan eljárási költség nem merült fel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6032 Nyárlőrinc, 

Fő u. 1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok), KÜJ: 

102 100 154, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-112403, adószám: 11775197-2-03, cég rövidített elnevezése: 

MASPEX OLYMPOS KFt., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11775197#cegkapu) megbízásából, az 

ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2., cég rövidített elnevezése: ENVIROINVEST Zrt.) 2023. január 30. 

napján – a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyre 

(KTJ: 100 996 976) vonatkozóan, üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata iránt – kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság 

hagyja jóvá. 

 

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként 

vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Nyárlőrinc 

település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el. 
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Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás 

tisztázás, a szakhatóság megkeresése volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 

2023. február 2 napján kelt, BK/KTF/01042-2/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy 

tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, 

a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG 

 

Engedélyes adatai: 

Név: MASPEX OLYMPOS Kft. 

Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. 

Statisztikai számjel: 11775197-1107-113-03 

Cégjegyzék szám: 03-09-112403 

Adószám: 11775197-2-03 

KÜJ:  102 100 154 

  

Telephely adatai: 

Megnevezés: MASPEX Olympos Kft. nyárlőrinci üdítőital gyártó telephelye 

Elhelyezkedés: Nyárlőrinc, 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz. 

KTJ: 100 996 976 

Telephely súlyponti EOV  

koordinátái: EOVX= 169 406 m EOVY= 713 186 m 

 

Tevékenység adatai: 

EKHE besorolás: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 2. sz. 

mellékletének 9.2. b) pontja szerint. 

 

Megnevezése:  Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és 

feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a 

következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a 

csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): 

kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál 

nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál 

nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben 

legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó 

időtartamon át üzemel. 

 

Kapacitás: 1483 tonna/nap, illetve 384780 tonna/év  

IPPC KTJ:  102 682 684 

NOSE-P kód: 105.03 

TEÁOR: 1107 (Üdítőital, ásványvíz gyártása) 

 

Az üzemi kárelhárítási tervet készítő adatai: 

Cégnév: ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Rövid név:  ENVIROINVEST Zrt. 

Székhely:  7632 Pécs, Kertváros utca 2. 

 

Felelős szakértő: Kovács Árpád László 

- KB-T Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervező 

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
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- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelmi szakértő 

- SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg szakértő 

- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

- MV-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési 

munkáinak felelős műszaki vezetése 

- SZÉM 3 Vízgazdálkodási építmények szakértése 

- VZ-TEL Települési víziközmű telepítése 

- VZ-TER Területi vízgazdálkodási építmények tervezése 

- VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése 

  

 Rossmann Zoltán 

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelmi szakértő 

- SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg szakértő 

- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

A MASPEX OLYMPOS Kft. telephelye a 6032 Nyárlőrinc, belterület 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 

helyrajzi szám alatti ingatlanokon, a település északi részén, Gksz-1 (Kereskedelmi szolgáltató) területen 

található. A telephelyről kiinduló és a telephelyre irányuló szállítás közúton, koncentrált módon, kamionok 

segítségével történik, melyhez a raktárcsarnok Ny-i oldalán kamion dokkolót alakítottak ki. A 

tehergépkocsik a telephely D-i oldalán, a vasútvonallal párhuzamosan, újonnan kialakított szállítási 

útvonalon közlekednek. A telephelyen élelmiszeripari tevékenyég folyik, amihez a következő létesítmények 

tartoznak: üveges gyártósor, PET gyártósorok, velőző üzem. A palackozást megelőzően a különböző 

sűrítmények és adalékanyagok tisztított vízzel történő hígítását, illetve adott receptúra szerinti keverék 

készítését végzik. A sűrítményeket, a cukoroldatot, illetve a citromlé oldatot 5 m³-es rozsdamentes tartályból 

adagolják, a keverés 8 db 20 m³-es és 4 db 3 m³-es tartályban történik. A tartályokból esetlegesen elfolyó 

sűrítmény - egy gyűjtő és elvezető rendszeren keresztül - a technológiai szennyvízgyűjtő hálózatba, majd 

azon keresztül a saját technológiai szennyvíztisztító telepre kerül. 

 

Okirattári nyilvántartásunk és a benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg: 

A MASPEX OLYMPOS Kft. a Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) 

alatti telephelyen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 9.2. b) pontja - Élelmiszer vagy 

takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a 

következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék 

össztömegének): kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék 

termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy 

évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel - szerinti 

tevékenység folytatásához, hatóságunk által, a BK/KTF/00551-6/2023. iktatószámú határozattal egységes 

környezethasználati engedélyt kapott. 

 

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a környezetkárosodás megelőzésének 

és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti. A 

tárgyi telephely vonatkozásában az engedélyes  a Rendelet 6. § (3) pontja, és a 2. számú melléklet 9.2. b) 

pontja – Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek növényi nyersanyagokból kiindulva 

300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással (negyedévi átlagban) - alapján üzemi 

kárelhárítási terv készítésére kötelezett, melyet benyújtott hatóságunkhoz a 7. § és az 1. számú melléklet 

szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően. 

 

Az Rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében, az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg 

részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. A dokumentumot az 

ENVIROINVEST Zrt. képviseletében Kovács Árpád László (kamarai nyilvántartási szám: 02-0382, 02-

51538) és Rossmann Zoltán (kamarai nyilvántartási szám: 02-01373) állították össze, akik az üzemi 

kárelhárítási terv elkészítésére érvényes tervezői jogosultsággal rendelkeznek.  
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* 

 

Hatóságunk a BK/KTF/01042-4/2023. számú levelével az Ákr. 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései 

és az R. 6. § (6) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban 

értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 

felszín alatti vizek kezelője 003921-0002/2023. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 

1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1) megbízásából, az ENVIROINVEST Környezettechnikai és 

Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2.)– a 6032 

Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyre vonatkozóan, 

üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata iránt – kérelmet terjesztett elő a hatóságnál. 

 

A MASPEX Olympos Kft. 2016-ban az élelmiszeripari telephelyének kapacitás bővítését és szennyvízkezelő 

rendszerének kiépítését határozta el. A tevékenység végzésére ezen felül a MASPEX Olympos Kft. Egységes 

Környezet Használati Engedély iránti kérelmet nyújtott be, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala 111948-3-17/2017. számon jóváhagyott. A megnövekedett termelési kapacitás 

szükségessé tette a gyümölcssűrítmény tároló tartályok bővítését, ezért 2019-ben két új tartály került 

telepítésre. A tartályok telepítése miatt a Környezetvédelmi Hatóság kérelemre BK-05/KTF/03395-2/2019. 

iktatószámon módosította az egységes környezethasználati engedélyt. A gyártási, a vízkezelési 

technológiában, valamint a szennyvíztisztításban bekövetkezett változások miatt ismét szükségessé vált az 

egységes környezethasználati engedély újabb módosítása, amit a Környezetvédelmi Hatóság 

BK/KTF/01782-2/2021. iktatószámon adott ki.  

 

Az Üzemi kárelhárítási terv elkészítésére kötelezett adatai  

Cégnév: Maspex Olympos Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövid név: Maspex Olympos Kft  

Cégjegyzék szám: 03-09-112403  

Székhely: 6032 Nyárlőrinc Fő út 1.  

Telefonszám/fax: 06-76-589-500  

E-mail cím: info@olympos.hu  

KÜJ szám: 102100154  

KTJ szám: 100996976  

 
A MASPEX Olympos Kft. üdítőital gyártó üzem telephelye a Nyárlőrinc 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 

hrsz-ú területeken található.  

A telephelyen élelmiszeripari tevékenyég folyik, melyhez saját szennyvíztisztító épült 2020-ban, a 

szennyvíztisztító létesítésével és üzemeltetésével történik meg a tevékenység által kibocsátandó 

vízszennyező anyagok határértékre történő megtisztítása, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  

A telephelyen továbbá új csarnok és raktár épület került kialakításra. A telephelyről kiinduló és a telephelyre 

irányuló szállítás közúton, tengelyen, koncentrált módon kamionok segítségével történik, melyhez a 

raktárcsarnok Ny-i oldalán kamion dokkolót alakítottak ki. A tehergépkocsik a telephely D-i oldalán a 

vasútvonallal párhuzamosan újonnan kialakított szállítási útvonalon közlekednek.  

 

Felszíni vizek  

 

A telephely DNY-i sarkától mintegy 700 m-re folyik az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna vize, mely a kezelt 

szennyvizek befogadója. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna (befogadó) tisztított szennyvízbevezetéssel érintett 

szakasza időszakos vízfolyásnak minősül. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna szennyvíz bevezetéssel érintett 

szakasza erősen módosított vízfolyások közé tartozik. A vízgyűjtő gazdálkodási terv szerint Nyárlőrinc 

település közigazgatási területe az Alsó-Tisza jobb part alegységén helyezkedik el, a Dél-Alföld régióban. A 

VGT alapján a csatorna felszíni víz típus kódja: 6M, mely alapján síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-

finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű vízfolyások közé tartozik.  

 

Felszín alatti vizek  
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A terület alatt mélyebben fekvő felszín alatti vízréteg azonosítója AIQ534, megnevezés szerint a Duna-Tisza 

közi hátság – Tisza vízgyűjtő északi részhez tartozik, kódja: p2.10.1. A földtani típusa törmelékes, vízadó 

típusa porózus, vízhőmérséklete hideg, hidrodinamikai típus szerint leáramló, nyomás alatti vízadó rétegről 

van szó. A felszín alatti vízréteg mennyiségi és kémiai állapota jó minősítést kapott.  

 

Nyárlőrinc a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel 

módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet település besorolása szerint. A vizsgált terület a 27/2006. 

(II.7.) Korm. rendelet alapján nitrát érzékeny területek közé tartozik. 

 

Vízellátás  

 

Az ivóvíz minőségét szabályozó az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001 (X.25.) Korm. rendelet előírásainak is megfelelve, a Maspex Olympos Kft. ivóvíz-igényét a saját 

fúrt kutakból látja el. A telephely éves vízigénye 400.000 m3. Az üdítőital gyártás ivóvíz szükségletét 

jelenleg 2 db saját üzemeltetésű fúrt kútból tudja biztosítani a Maspex Olympos Kft. Jelenleg a K-38 és B-52 

jelű kutak vannak használatban, a K-47 és a K-25 jelű kút tartalék.  

 

Szennyvíz  

 

A telephelyen kommunális szennyvíz, gyümölcsfeldolgozó velőző üzemből származó mosóvíz, gyümölcslé 

technológiai szennyvíz, valamint a gépek, illetve műtárgyak fertőtlenítésénél használt vegyszer tartalmú 

mosóvíz keletkezik. A kommunális szennyvizet továbbra is elválasztva gyűjtik, majd gravitációsan a 

meglévő, Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett települési csatornahálózatra vezetik.  

 

A Maspex Olympos Kft. termelő tevékenysége következtében megnövekedett mennyiségű szennyvizet kell, 

hogy kezeljen, ezért a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/8087-18/2016. ált. 

iktatószámon kiadott vízjogi létesítési engedélye, valamint az azt módosító 35600/5486-11/2018.ált. 

iktatószámú határozata alapján szennyvízkezelő technológiát létesített. A szennyvíztisztító rendszer 

megépült, a próbaüzeme lezajlott. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vízügyi Hatóság 35600/4019-

11/2020.ált. ügyiratszámon adta ki 2020.12.31-én. Korábban (2020-ig) a telephelyen keletkező szennyvizek 

befogadója a Szikrai Borászat Kft. volt. A Kft. szennyvízkezelő berendezéssel rendelkezik, és a két fél 

közötti írásos megállapodás alapján a Maspex Olympos Kft. szennyvizét is kezelte. A Szikrai Borászat Kft. 

az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kibocsátott 

TVH-101077-2-8/2016. számú engedéllyel rendelkezik. A Maspex Olympos Kft. a Szikrai Borászat Kft-vel 

történő együttműködést a továbbiakban csak havária helyzetre kívánja fenntartani.  

 

Tisztított szennyvíz:  

Az elfolyó szennyvíz átlagos mennyisége Qd = 777 m³ naponta és Q = 33 m³ óránként, a maximális 

mennyiség Qcs= 70 m³ óránként.  

 

A technológiai szennyvizeknél a felszíni víz befogadó az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna. Az Alpár-Nyárlőrinci-

csatorna belvízelvezető létesítmény, amelynek elsődleges feladata a térség káros belvizeinek az elvezetése. A 

csatorna szennyvíz-bevezetéssel érintett szakasza erősen módosított, időszakos vízfolyások közé tartozik. A 

tisztított szennyvíz bevezetéssel érintett szakaszának kezelője az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, 

amely a tisztított szennyvíz bevezetéséhez a 3105-0010/2018 számú kezelői nyilatkozatában hozzájárult. A 

szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvíz 740,0 fm hosszú, DN 600 zárt csővezetéken kerül a 

befogadóba. A tisztított szennyvíz befogadója az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna 16+003 km szelvénye.  

 

A bevezetési hely EOV koordinátái:  

EOVY = 712 410 m  

EOVX = 168 842 m 

 

Felszíni víz monitoring:  

A befogadó környezetében 2 db monitoring pontból kell vizsgálni a kibocsátott tisztított szennyvíz 

környezeti hatásait, mely pontokat a tisztított szennyvíz befogadóba való bevezetése felett és alatt jelöltek ki.  

A monitoring pontok EOV koordinátái:  

1. számú mintavételi pont: EOVX = 168 805 m EOVY = 712 442 m  
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2. számú mintavételi pont: EOVX = 168 690 m EOVY = 712 540 m  

 

Felszín alatti víz monitoring:  

A befogadóba vezetett, tisztított technológiai szennyvíz hatásának nyomon követésére 3 db monitoring kút 

szolgál, amelyek 35600/3078-7/2018.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érv.: 

2023. augusztus 31.).  

 

A Maspex Olympos Kft. az üzemeltetési engedély szerinti vizsgálatok rendszeres elvégzéséről és az 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről folyamatosan gondoskodik.  

 

Csapadékvíz elvezetés  

 

A telephelyen a szennyvíztől elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést alkalmaznak. Az épületekről 

lefolyó csapadékvíz részben elszivárog a zöld felületeken, részben a telep csapadékvíz csatorna rendszerébe 

kerül. A zöldfelületekre hulló csapadékvíz helyben elszikkad. A burkolt közlekedési felületeken a 

gépjárművekből származó, csapadékvízzel lemosódó oldott formában lévő olaj leválasztást igényel, mielőtt 

az a csapadékvízzel a befogadóba kerülne. Ennek megfelelően került telepítésre a csapadékvíznek egy 

PURECO TNP 300-5-A típusú olajleválasztó műtárgyon történő átvezetése, tisztítása. A műtárgy kapacitása 

Q = 306 l/s, SZOE ≤ 5 mg/l. Az olajleválasztóból elfolyó tisztított csapadékvíz a tisztított szennyvíz elvezető 

csővezetéken keresztül kerül a befogadó Alpár-Nyárlőrinci- csatornába az ATIVIZIG 0425-0019/2018. 

számú kezelői nyilatkozatában adott hozzájárulása alapján. 

 

A benyújtott dokumentáció elkészítése a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történt, ezért 

javasoljuk Maspex Olympos Kft. Nyárlőrinc telephelyére készített Üzemi kárelhárítási terv öt éves 

felülvizsgálatának elfogadását és a jogszabály szerint Igazgatóságunkhoz 1 pld. elfogadott üzemi 

kárelhárítási terv eljuttatását.” 

 

A fenti nyilatkozatot hatóságunk figyelembe vette a döntése meghozatalakor. 

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. 

számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 13. és 14. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/627-2/2023. szakhatósági állásfoglalását a rendelkező 

részben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály BK/KTF/01042-3/2023. számú – 2023. február 02. napján érkeztetett – ügyiratában a MASPEX 

OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) kérelmére, Nyárlőrinc 13/40-42, 13/3 és 13/38 

hrsz. alatti ingatlanokon meglévő telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló 

eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás 

megadása iránt kereste meg. 

 

A hatóság részére rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az abban foglaltak 

szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelelnek a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek. 

 

A tájékoztatási kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése írja elő. 
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Vízellátás: 

 

A telep vízellátását 4 db (K-47, K-25, K-38, B-52) saját üzemeltetésű fúrt kútból biztosítják. 

 

A K-47 OKK számú kút fenntartására (0 m3/év lekötés) ATI-H-00835-017/2003. számon kiadott, 

35600/2136-6/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély; hatálya 2023. december 31. napja 

(vk. szám: I/2264). 

 

A K-25 és K-38 OKK számú kút fenntartására és üzemeltetésére 35600/4207-10/2021.ált. számon kiadott 

vízjogi üzemeltetési engedély; hatálya 2026. december 31. napja (vk. szám: I/9209). 

 

A B-52 OKK számú kút fenntartására és üzemeltetésére 35600/5385-10/2021.ált. számon kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedély; hatálya 2027. január 31. napja (vk. szám: I/9126). 

 

Vízkezelő rendszer: 

 

A vízkezelő rendszer vízbázisát a B-52 és K-38 OKK számú kutak biztosítják. 

 

A vízkezelő rendszer (Qmax = 87 m3/óra) két egymással párhuzamosan üzemelő vízelőkészítő technológiai 

vonalból áll. Az I. ásványvíz technológiai vonal a B-52 kútból kitermelt víz kezelését biztosítja az ásványvíz 

és üdítőital gyártáshoz, míg a II-es jelű szociális vízkezelési vonal a K-38 kútból kitermelt víz kezelését 

biztosítja a technológiai célú és szociális vízellátás részére. 

 

A vízkezelő technológia üzemeltetése során a szűrők mosatásából, öblítéséből származó vizeket egy 30 m3-es 

tartályba vezetik, majd a telepi szennyvízkezelő berendezésre továbbítják. A mező öblítővize és az 

előszűrletből származó tiszta víz a csapadékvíz elvezető hálózaton keresztül az Alpár-Nyárlőrinci-

főcsatornába kerül bevezetésre. 

 

A B-52 OKK számú ásványvíz kút vízbázisára vonatkozóan 35600/7675-10/2016.ált. számon kiadásra került 

a védőidom-védőterület kijelölő határozat, melynek hatálya 2027. január 31. napja. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

 

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz a települési közcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. 

 

A szennyvíztelepi kezelő személyzet szociális szennyvizei, valamint az ingatlanon üzemelő palackozó és 

velőző üzem technológiai szennyvizei a Nyárlőrinc 13/41 hrsz. alatti telephelyen megvalósult 8640 LE 

biológiai kapacitású ipari szennyvíztisztító rendszerbe kerülnek bevezetésre. 

 

A megépített szennyvízkezelő technológia folyamatos átfolyású, mozgóágyas fixfilmes biológiai tisztítás 

fizikai-kémiai fázisszétválasztással és utószűréssel kiegészítve. A tisztított szennyvíz a Magyar Állam 

tulajdonában és az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Alpár-Nyárlőrinci-főcsatorna 16+010 cskm 

szelvényébe kerül bevezetésre. 

 

Nyárlőrinc 13/41 hrsz. alatti telephelyen megvalósult ipari szennyvíztisztító rendszer 35600/4019-

11/2020.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik; az engedély hatálya 2025. 

december 31. napja (vk. szám: I/9209). 

 
Csapadékvíz elhelyezés: 

 

A telephelyen a szennyvíztől elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést alkalmaznak. Az épületekről 

lefolyó csapadékvíz részben elszivárog a zöld felületeken, részben a telep csapadékvíz csatorna rendszerébe 

kerül bevezetésre. A burkolt közlekedési felületekre hulló csapadékvíz olajszűrést igényel, mielőtt az a 

csapadékvízzel a befogadóba kerülne. Az olajleválasztóból elfolyó kezelt víz, valamint vízkezelő berendezés 

üzemeltetésből származó mező öblítővíz, és az előszűrletből származó tiszta víz, továbbá az üzemi eredetű 

szennyvizek elfolyó, tisztított vizeivel együtt az Alpár – Nyárlőrinci főcsatornába kerül. 
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Nyárlőrinc 13/41 hrsz. alatti telephely csapadékvizeinek- és tisztított technológiai szennyvizeinek elvezetését 

szolgáló vízilétesítmények 35600/1404-11/2018.ált. számon kiadott, legutóbb 35600/281-2/2021.ált. számon 

módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek; az engedély hatálya 2023. május 31. napja (vk. 

szám: I/9209). 

 
Monitoring rendszer: 

 

A telephelyi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának nyomon követését 3 db talajvíz-figyelő kútból álló 

monitoring rendszer biztosítja. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatornába bevezetett tisztított technológiai szennyvíz 

hatásának nyomonkövetésére szolgáló 3 db monitoring kút 35600/3078-7/2018.ált. számon kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik; az engedély hatálya 2023. augusztus 31. napja (vk. szám: I/9555). 

 

A Kft. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti ipari szennyvíz kibocsátására vonatkozó, 27/2005. (XII. 

6.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően összeállított, 35600/800-6/2021.ált. számon jóváhagyott 

önellenőrzési tervvel rendelkezik, mely 2025. december 31. napjáig hatályos. 

 

A telephelyen folytatott tevékenység vízbázis védelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése 

következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem 

érint. 

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát 

követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2023. február 02. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. 

 

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

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 9. 

táblázat 13. és 14. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 

 

* 

A hatóságunkra benyújtott és kiegészített, illetve kijavított üzemi kárelhárítási terv szerkezeti 

felépítésében és tartalmában megfelel a Rendelet 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi 

követelményeknek, ezért annak jóváhagyásáról döntöttünk a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

* 

Előírások indokolása: 

 

1. pont: a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés 

alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől 

való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az 

üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írtuk elő. 
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2. pont: a Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos 

vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő 

felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére 

kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

3. pont: a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül 

értesíteni kell.  

 

4. pont: a Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások 

átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

 

5. pont: a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az 

alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti 

felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi 

hatóságot erről kell tájékoztatni. 

 

6. pont: A kárelhárításban érintett szervezetek között fel kell tüntetni a területileg illetékes vízügyi 

igazgatóságot is. A Rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján a környezethasználó a 

környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről amennyiben az az 1. § 

a) pontja (felszíni víz) vagy b) pontja (felszín alatti vizek és földtani közeg) szerinti környezeti elemet érinti 

– a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

 

7. pont: Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és 

Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése a Rendelet 7. § (2) bekezdésén alapul. 

 

* 

 

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az Rendelet 6. § (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

 

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási 

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/001042-2/2023. ikt. 

számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el. 

 

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

foglaltakon alapul. 

 

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 környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 6. § (5) bekezdése, illetékességét a R. 2. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

                                         Kovács Ernő 

       főispán nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

                                   Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő út 1.)                                                       11775197#cegkapu 

2. ENVIROINVEST Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.)                                                     22796176#cegkapu 

3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

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

4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) HKP 

5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                           HKP     

6. Hatósági Nyilvántartás 

7. Irattár 
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