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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01226/2020. 

Ügy tárgya: Tenk belterület 269. és 270. hrsz-ú ingatlanokon létesített gokart pálya üzemeltetésére 

vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

Kérelmező: Ötvös Sándor  

 

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Tenk 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Tenk belterület 269. és 270. hrsz. 

 

Előzmények: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához a 3359 Tenk 31-es főút mellett létesített gokart pályára vonatkozóan 

lakossági bejelentés érkezett, melyet a Főosztály illetékesség hiányában, további ügyintézés céljából a 

Környezetvédelmi Hatósághoz áttett. 

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló (a továbbiakban: Khvr.) 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. számú melléklet 115. pontjába [Motoros járművek állandó versenypályája, 

terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya (ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

méretmegkötés nélkül] tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. ( a továbbiakban: Kvt.) 73. § (1) 

bekezdése szerint: Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és 

megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére 

környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni. 

A Kvt. 74. § (1) bekezdés (c) pontja alapján: A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége 

környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezi 

akkor is, ha a 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem kérelmezett előzetes vizsgálatot, 

továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül 

kezdett meg vagy folytat. 

 

A tevékenység megkezdése előtt előzetes vizsgálati eljárás kezdeményezésére nem került sor, ezért a 

Környezetvédelmi Hatóság a terület tulajdonosát részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére és a 

felülvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezte. 

A felülvizsgálati dokumentáció 2020. szeptember 23. napján benyújtásra került. 
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Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 24. 

 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

 

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező elektronikus úton benyújtott kérelmében a tevékenységének engedélyezését kérte. A benyújtott 

felülvizsgálati dokumentáció és kérelem alapján, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján tárgyi tevékenységre 

vonatkozóan részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. és a Khvr. rendelkezéseinek figyelembevételével tájékoztatja a 

nyilvánosságot az eljárás megindulásáról.  

 

Tájékoztatás az ügyféli jogokról, kötelezettségekről: 

Az Ákr. 10. § -a szerint: (1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) 

jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot 

tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

(2) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és 

szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

A Kvt. 98. § (1)  bekezdése értelmében: A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai 

pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: 

szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél 

jogállása illeti meg.   (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási hatósági 

eljárásnak minősülnek különösen a 66. § (1) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében foglalt eljárások. 

Az Ákr. 5. §-a kimondja:  (1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

(2) A hatóság biztosítja a) az ügyfél, továbbá b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a 

szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője)számára, 

hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az Ákr. 6. § -a szerint: (1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. 

(2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

(3) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli 

Az Ákr. 33. § -a szerint: (1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

(4) Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 
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A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01226/2020. számon megtekinthető a Környezetvédelmi Hatóság 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-

igazgatasi-feladatok internetes oldalán a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz írásban lehet benyújtani, a 

közzététel 30 napos időtartama alatt. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a Kvt. 79 .§ (1) bekezdése szerinti döntést 

hozhatja. Működési engedélyt ad és szükség esetén intézkedések megtételére kötelezi a 

környezethasználót, vagy a tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 1. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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