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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 10. § (3) bekezdése 

értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/03224/2021.  

 

Az ügy tárgya: a Mátraháza - Kékes-tető déli sípályára és kapcsolódó létesítményeire vonatkozó 

környezetvédelmi működési engedély 

 

Kérelmező: KÉKESTETŐ NONPROFIT Kft. (3200 Gyöngyös, 7314 hrsz.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást a HE/KVO/003224-18/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A KÉKESTETŐ NONPROFIT Kft. (3200 Gyöngyös, 7314 hrsz.; KÜJ: 103545897) megbízásából eljáró 

GREEN SIDE Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a Mátraháza - Kékes-

tető déli sípályára és kapcsolódó létesítményeire vonatkozó  

 

környezetvédelmi felülvizsgálatot 

 

a Kérelmező által 2021. szeptemberi keltezéssel készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációban foglaltak alapján 

jóváhagyom, 

 

és egyidejűleg a KÉKESTETŐ NONPROFIT Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) részére a Mátraháza - 

Kékes-tető déli sípályára és kapcsolódó létesítményeire (KTJ: 102956024) vonatkozóan a 
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környezetvédelmi működési engedélyt 

 

a határozat rendelkező részének IV. pontjában felsorolt előírások betartása mellett 

 

2036. december 31-ig 

megadom. 

 

II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján: 

a)  Az engedélyes adatai: 

Neve:  KÉKESTETŐ NONPROFIT Kft. 

Székhelye:   3200 Gyöngyös, 7314 hrsz. 

KÜJ szám:   103545897 

Adószám:   25440630-2-10 

Cégjegyzékszám:   10-09-035497 

 

b) A létesítmény adatai: 

Megnevezése:  Mátraháza – Kékes-tető Síközpont  

KTJ száma:   102956024 

Elhelyezkedés: Kékestető Magyarország legmagasabb pontja: a csúcs 1014 méter. Innen indul 

Magyarország leghosszabb lesiklópályája, amely 1,8 km hosszú és a Mátraháza fölött fekvő Veronika-

rétnél ér véget. 

A tevékenységhez kapcsolódó létesítmények és az érintett helyrajzi számok: 

Ssz. meglévő létesítmény, építmény Hrsz 

1. 

Teljes Sípark (sípálya, felvonók) és kapcsolódó 

objektumok (hidráns, vízvezeték, pénztár) által érintett 

terület 

Gyöngyös 0115/1, 0115/3, 0115/4, 

0115/5, 7301/3, 7301/8, 7311, 7313 

2. Sífelvonó 

Déli 2 – csákányos 
Gyöngyös 0115/1, 0115/3, 0115/4, 

0115/5 

Déli 3 – csákányos 
Gyöngyös 0115/1, 0115/3, 0115/4, 

0115/5, 7301/8 

Oktató 2 – tányéros Gyöngyös 0115/4 

3. Hóágyú vezeték 
Gyöngyös 0115/1, 0115/3, 0115/4, 

0115/5, 7301/3, 7301/8, 7311, 7313 

4. Hidránsok 
Gyöngyös 0115/1, 0115/3, 0115/4, 

0115/5, 7301/3 

5. 
Kiszolgáló 

létesítmények 
Jegypénztár Gyöngyös 7301/3 

 

A fenti létesítményeken kívül megtalálható a szociális blokk, illemhely, parkolóhely és a HE-DO Bár, 

melyek a sípálya területén helyezkednek el, azonban üzemeltetőjük nem az Engedélyes. 

 

c) A tevékenység bemutatása a dokumentáció alapján 

Az első sífelvonót 1950-ben telepítették. A déli sípálya teljes hossza 1800 m, szélessége 40-60 m között 

változik. Közvetlenül a csúcskőtől indul a déli-sípálya, mely felső 900 m-es része hóágyúzható. A déli-



 

 

 

3 

sípálya mindvégig enyhe lejtésű, így kezdőknek, családoknak kiválóan alkalmas. Professzionális 

pályafenntartó gépek gondoskodnak a hó egyenletes és tartós minőségéről, a hó utánpótlását pedig 

hóágyúk végzik. Megfelelő hómennyiség esetén a pálya alsó végén található a buszforduló, a Veronika-

réten, így a síelők választhatnak: vagy a felújított felvonóig síelnek vagy a pálya végéig és busszal 

jönnek vissza a csúcsra. A teljes pálya kivilágított, amely megnöveli a síelt órák számát, illetve 

kellemesebb kikapcsolódást biztosít. Ratrakokkal kezelt pályát 3 lift szolgálja ki, melyek közül egyik a 

síoktató-teraszon üzemel. 

A Síközpont síliftjei 

Sípályák Dél1 Déli2 Déli3 Oktató 1 Oktató 2 

Pályahossz (m) 1800 700 900 70 250 

Szintkülönbség (m) 230 105 115 5 5 

Lift típusa síbusz* csákányos csákányos húzó tányéros 

*Megjegyzés: a Déli 1 sípálya teljes hosszában történő síelése csak természetes hóréteg (900 m-es 

szakasz hóágyúzott) esetén lehetséges, az elmúlt 8 évben sajnos nem volt megfelelő hómennyiség a 

teljes hossz síeléséhez. 

 

Manapság szinte elképzelhetetlen síközpont hóágyúk nélkül, hiszen egyre több térségben csökken a 

havas napok száma, ezáltal a hóágyúzás lehetősége egyre nagyobb jelentőséggel bír. A Kékesi 

sípközpontban a hóágyúzható pálya hossza: 900 m. Működési ideje időszakos: december 1-től február 

28-ig. 

Engedélyes részére a hóágyúk működéséhez szükséges vízmennyiséget a Mátrai Állami Gyógyintézet 

biztosítja. A Gyógyintézet 2 x 400 m
3
-es vb. medencéjéből (Gyöngyös 7311 hrsz) 5,0 bar nyomású PE 

ivóvízvezetékről történő leágazással, alvízmérőn keresztül jut a víz az 1. sz. tolózáraknába. Onnan a 

szivattyúházban elhelyezett 2 db nyomásfokozó szivattyú kézi indítást követően váltott üzemben, 

automatikus vezérléssel nyomja a vizet a 11 db hidránshoz a vízmérőt követően. 

Vízellátás:  

A hóágyúzáshoz felhasznált vízmennyiség (max. 9.000 m
3
) éves bontásban. A sípálya elmúlt 4 

szezonban felhasznált vízmennyisége az alábbi táblázat szerint alakult: 

Szezon 
Vízfelhasználás  

(m
3
/szezon) 

2017. 12. - 2018. 02. 8928 

2018. 12. - 2019. 02. 6813 

2019. 12. – 2020. 02. 4120 

2020. 12. – 2021. 02. 7312 

 

III. A létesítmény üzemeltetéséből eredő környezetterhelés és –igénybevétel jellege, hatásterülete: 

Levegő 

A sípálya üzemeltetésének hatásai: 

A telephely emisszióját a sípark területén üzemelő munkagépek (3 db ratrak), 3 db síbusz, valamint a 

kapcsolódó forgalom, illetve a parkolási tevékenység határozza meg. Megfelelő hóvastagság esetén (a 

teljes sípálya használható) a síbuszok 20 percenként közlekednek, így óránként ez 12 elhaladást jelent 

az adott szakaszon. A sípálya területén légszennyező pont-és diffúz forrást nem üzemeltetnek. 

 



 

 

 

4 

Ratrak (munkagép) működésének légszennyező hatása: 

A sípályán a hóréteg felújítására és elegyengetésre szolgáló munkagép működése során levegőbe 

kerülő kipufogógáz CO, NOx, kormot és CH-et tartalmaz különböző koncentrációban. A 

dokumentációban meghatározásra került a ratrak működéséből származó kibocsátás, valamint a 

munkagép levegőtisztaság-védelmi hatásterülete, mely nitrogén-dioxid légszennyezőanyag esetén a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet] 

2. § 12.c pont a) feltétele esetén 72 méter. A munkagép által kibocsátott légszennyezők csak a 

munkaterületen és annak közvetlen környezetében jelentkeznek. A számítások alapján a működés 

időtartama alatt (kb. 720 óra/év) a nitrogén-dioxid légszennyezőanyag terhelés a levegőterheltségi szint 

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

(I.14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 4. mellékletében a NATURA 2000 

terület esetében érvényes ökológiai határérték éves időtartamra vonatkozó koncentrációját (30 µg /m
3
) 

nem közelíti meg (a terhelés átlagkoncentrációja 12,4 µg /m
3
). A munkagépek időben és térben 

egymástól függetlenül működhetnek. 

A tevékenység jellegéből adódóan semminemű kiporzásra nem kell számítani. A sípálya üzemeltetése a 

téli időszakban 80-90 napra korlátozódik, ezen időszakon kívül, a pályához köthető légszennyező anyag 

kibocsátás nem történik. 

 

A parkolók és a sípályát megközelítő úton haladó forgalom légszennyező (NO2 kibocsátás) hatása: 

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatásra került a közlekedésből származóan a gépjárművek 

fajlagos NO2 emissziói, valamint a 24140. és 24134. számú összekötő út forgalma a sípályához irányuló 

forgalommal együtt a téli időszakban. A megfelelő hóréteg kialakulása esetén síbuszok szállítják az 

utasokat a tárgyi útvonalakon, mely óránként 12, naponta 96 elhaladást jelent. A létesítmény 

működéséhez köthető forgalom által okozott levegőterhelés hatásterülete a 306/2010. Korm. rendelet 2. 

§ 12.c pont c) feltétele esetén az út tengelytől mért 28 méteres sáv. A parkoló és a hozzá kapcsolódó 

forgalom légszennyező hatása a fentiek alapján semlegesnek mondható. Az érintett 24140. és 24134. 

sz. közutak tengelyében az egészségügyi határértéket nem meghaladó mértékű imissziós koncentrációk 

alakulnak ki, melyhez a működés kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű többletterheléssel 

járul hozzá. 

 

Zaj 

A sípályát december 1-től február 28-ig üzemeltetik, ezen időszakon kívül a pályához köthető üzemi 

zajforrás megszűnik. 

A dokumentáció alapján a tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi zajforrások működésével kell 

számolni. 

Zajforrás megnevezése 
Zajforrás típusa / 

száma [db] 

Működési időtartam 

nappal / éjjel 
Lw (A) [dB] 

Oktató 2 (tányéros) – meghajtó 

állomás motor 
pont  / 1 8 h / - 79 

Déli 2 (csákányos) – meghajtó 

állomás motor 
pont / 1 8 h / - 78 

D3 (csákányos) – meghajtó 

állomás motor 
pont / 1 8 h / - 78 

mobil hóágyúk pont / 6 8 h / 0,5 h 84-86 

ratrak pont /3 8 h / 0,5 h 89 
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A zajforrások szabadtérben működnek. 

A számítások alapján a legközelebbi védendő objektumnál (Kékesi Vendégház) a zajterhelési határérték 

a nappali és az éjszakai időszakban is teljesül. 

A teljes pályahossz végigsíelése után a síelőket 3 db síbusz szállítja vissza a Veronika-rétről a 

Kékestetőre. A síbuszok csak a nappali időszakban közlekednek a 24140. és a 24134 sz. utakon. A 

buszok 20 percenként fordulnak, mely 12 elhaladást jelent óránként. 

Hatásterület 

A zajvédelmi szempontú hatásterület nagysága az éjszakai időszakban 30-35 méter, a hatásterületen 

védendő létesítmény nem található. 

 

 

IV. Előírások: 

A.)  A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások: 

1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált környezetvédelmi 

működési engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően, a határozatban ismertetett feltételekkel folytatható. 

2. Az engedélyezett tevékenység vagy az abban foglalt körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. 

3. A létesítmény üzemeltetése, valamint a kapcsolódó tevékenységek végzése során a környezeti 

levegő védelme érdekében a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §.-a értelmében tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 

levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

4. A létesítmény üzemeltetése, valamint a kapcsolódó tevékenységek végzése során az ökológiai 

rendszerek védelme érdekében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. melléklet 2 pontjában 

meghatározott levegőterheltségi határértékeket be kell tartani. 

5. A hóréteg felújítását és elegyengetését csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő géppel lehet végezni 

6. A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttéren 

mind tüzelőberendezésben tilos. 

7. Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen 

keletkező tűz eloltásáról. 

8. Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi 

Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról. 

9. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

10. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedést hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és 

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

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a 

tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a 

tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve a mérések alapján 

a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a 

zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már 
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nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell 

benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. 

11. A sípálya üzemeltetése során szükségessé váló bármilyen munkálatot a természeti értékek 

legnagyobb kímélete mellett kell végezni. A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a 

munkálatok területigényét a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.  

12. A sípálya üzemeltetése során figyelembe kell venni a Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 

kezelési tervéről szóló 15/2008. (VI. 3.) KvVM rendeletben és a NATURA 2000 gyepterületek 

fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben foglalt 

szabályozásokat és előírásokat.  

13. A védett természeti területen további létesítmények elhelyezése, meglévők jelentős bővítése 

természetvédelmi szempontból ellenjavalt.  

14. Védett természeti területen, Natura 2000 területen az üzemeltetés során szükséges közlekedést, 

munkagépek mozgását a használatban lévő földutakra kell korlátozni. Amennyiben a közlekedés, 

munkagépek mozgása használt földúton kívüli területen is szükséges, azt egy nyomra kell 

korlátozni.  

15. Fák kivágása, cserjék irtása vegetációs időn kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető. 

Védett-, fokozottan védett természeti területen és Natura 2000 területen a cserjeirtást 

gyepfeltöréssel, talajbolygatással járó módszerekkel (pl. csákányos kézimunkával) végezni tilos.  

16. Védett természeti területen, illetve védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen, 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya 

alá nem tartozó fa kivágása előtt – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés e) pontja és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a természetvédelmi hatóság 

külön engedélyét be kell szerezni.  

17. Az üzemeltetés során szükséges megvilágítás alkalmazásánál a Tvt. 35. § (1) bekezdés d) 

pontjában, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat be kell 

tartani. 

18. Mesterséges hópótlás (hóágyúzás) november 15. és február 28. közötti időszakban végezhető. 

19. Mesterséges hópótlás (hóágyúzás) során használt vízbe semmilyen anyag (pl. bakteriológiai) nem 

adalékolható.  

20. Törekedni kell a sípálya nyugati végénél, a vízműtől kb. 250 m-re, a sípálya és a földút 

keresztezésénél fellelhető inváziós kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) terjeszkedésének 

megakadályozására, a területről történő kiirtására. 

21. Az inváziós növények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, május 15. és 

június 15. között szükséges elvégezni, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Az 

inváziós növény pontos elterjedését a munkák megkezdése előtt a természetvédelmi kezelésért 

felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen 

előzetesen egyeztetni kell. 

22. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a 

tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható.  

23. A BNPI-vel folytatott minden egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi 

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 
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24. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 

előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani 

közeg szennyezésének lehetőségét.   

25. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. 

26. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

27. A létesítmény területén a pályakezelő gépek tisztítása, mosatása, nagyjavítása tilos. Rendkívüli 

meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok a létesítmény területén belül csak megfelelő 

műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe 

szennyezőanyag ne kerüljön. 

28. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal meg kell szüntetni. 

29. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket 

érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás megelőzésének 

és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 

26.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése 

érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező 

anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat 

és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti 

elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről 

haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.  

30. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi 

Hatóság határozata alapján szükséges a Favir. szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak 

eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

31. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az 

e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

32. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni. 

33. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a 

hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben [a 

továbbiakban: 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.  

34. Veszélyes hulladék munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi gyűjtőhelyet az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kialakítani és az üzemeltetés 

során gondoskodni kell azok megfelelő műszaki állapotáról. 

35. A tevékenység során keletkező hulladékok – melyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 

27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – 

gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére történő 

átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell. 
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36. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai 

igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és 

biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták 

szerinti elkülönített hulladékgyűjtésre.  

37. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet] 

előírásai szerint kell gondoskodni. 

38. A tevékenység során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása 

esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

39. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 

 

b.) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások: 

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek 

minőségében kárt ne okozzanak. 

3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen 

azok minőségét rontó talajidegen anyag.  

4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

 

c.) Erdészeti hatáskörben tett előírás: 

A sípálya és az ahhoz tartozó berendezések közül az „oktató 1” (3. ábra) létesítésére (7301/8 hrsz) 

az erdészeti hatóságnál még nem indult erdőterület igénybevételi engedélyezési eljárás. 

Az erdőterület engedély nélküli igénybevétele fennmaradásnak engedélyezési feltételei: 

- A közérdekkel való összhang (Gyöngyös Településszerkezeti tervével való összhang megvan). 

- Az érintett ingatlan tulajdonosának az igénybevételhez való hozzájárulása. 

- Az ingatlan nyilvántartásba történő átvezetéshez/bejegyzéshez szükséges változási vázrajz 

 

B.)  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/8379-1/2021. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 

1. A tevékenység végzéséhez szükséges vízilétesítmények jogerős vízjogi engedély birtokában 

üzemeltethetők. 

2. Az üzemeltetés során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani. 

3. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti 

vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről az Igazgatóságunkat 

azonnal tájékoztatni kell. 

 

V. Tárgyi tevékenységet az engedélyes jelen engedély alapján végezheti. A környezetvédelmi működési 

engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem 

mentesít.  

 

VI. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 
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a) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] 

kell alkalmazni. 

b) A környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a 

körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy 

igénybevételnek az engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

c) Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a 

bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A 

bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet. 

d) Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő 

változtatások három év alatt együttesen elérik a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

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

továbbiakban: Khvr.) 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, 

a környezethasználó ezt köteles jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ezekben az esetekben a 

Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

e) A környezetvédelmi működési engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 

környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól 

ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, 

valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. 

f) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a tevékenység, vagy 

egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a környezetvédelmi hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a 

környezetvédelmi működési engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre 

való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

VIII.  A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Gyöngyös Város Jegyzőjének azzal, hogy 

10 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való 

közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban 

tájékoztatni kell. 

 

IX. Jelen eljárás 375.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyes által befizetésre került. 

 

X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a Környezetvédelmi Hatóságnál keresetlevél benyújtásával. 

A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 

30 napon belül kell elektronikus úton benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 

cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését 

azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 
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keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

 

Az Indokolás kivonata: 

A Mátraháza-Kékestető síközpont megvalósításához az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: ÉMIKTVF) 12055-53/2004. számon 

környezetvédelmi engedélyt adott, mely engedély 2020. május 15-én lejárt.  Az ÉMIKTVF a 12055-

53/2004. számú környezetvédelmi engedélyt 15892-5/2014. számon módosította. 

 

A dokumentációban foglaltak alapján az Engedélyes Mátraháza – Kékes-tetőn Síközpontot üzemeltet a 

12055-53/2004. számú környezetvédelmi engedély alapján, melyet a jövőben is működtetni kíván. A 

kérelemben foglaltak szerint az engedélyezés óta meg nem valósult létesítményeket a továbbiakban 

nem kívánják engedélyeztetni. 

 

Kérelmező 2021. szeptember 21-én a Környezetvédelmi Hatóságra elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a környezetvédelmi engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, mivel a tevékenység továbbfolytatása tervezett.  

 

Fentiekre tekintettel, 2021. szeptember 22. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„ (3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. 

§] kell alkalmazni.” 

 

A tárgyi tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 113. pontja [Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel 

együtt) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén] hatálya alá tartozik. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/03224-2/2021. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/03224/2021. számon folyamatban lévő teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár 

el és a teljes eljárás ügyintézési határideje a Kvt. 91. § (1) bek. alapján 105 nap, azaz 2022. 01. 04. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, a 

felülvizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre, egyben felhívtam a figyelmét, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül nyilatkozatot tehet. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (1) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján. 
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Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 5. és 6. pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban 

meghatározott szakkérdésekre megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

 

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy az hiányosan került benyújtásra, ezért a HE/KVO/03224-11/2021. számú végzésben hiánypótlásra 

szólítottam fel a Kérelmezőt. Kérelmező 2021. október 13-án, elektronikus úton benyújtott iratában a 

hiánypótlásban foglaltaknak eleget tett. 

 

Gyöngyös Város Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások 

mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 

alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a 

tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná. 

 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével a KÉKESTETŐ NONPROFIT Kft. részére a Mátraháza - Kékes-

tető déli sípályára és kapcsolódó létesítményeire vonatkozóan a környezetvédelmi működési 

engedélyt megadtam.  

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bek. c) pontja, 73-76., 79-81. §-a, a Khvr. 11. § (3) bekezdésében 

foglaltak, a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a 13. § 

(2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 

81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 4. melléklet 19. és 22. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartotta.  
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A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10.§ (3) bekezdésének figyelembevételével a 

5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.A határozat elleni jogorvoslati 

lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél követelményeit a 

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

 

A közzététel napja: 2021. december 29. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

               osztályvezető 
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