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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01865/2021. 

Ügy tárgya: a Mátraszentistváni síkomplexum és a Hutahelyi-pataki víztározó működésére vonatkozó 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 

Engedélyes: DIGITROLL Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 63.) 

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Mátraszentimre 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai: Mátraszentimre 0107/19. (központ) 

Mátraszentimre külterület: 0104/2, 0104/3, 0104/5, 0104/6, 105, 106, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 

0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0107/19, 0107/20, 0107/21, 0108/6, 0108/7, 0108/8,  

0108/20-21-22-24-25-26-30-32, 0109/3, 0109/5, 0109/19-20-21, 0109/22, 0109/23 0110, 0116, 0117, 0118, 

0119, 0120, 0121, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9, 0122/10, 0122/11, 0122/12, 0122/13, 0122/14, 

0122/15, 0122/16, 0122/17, 0122/18, 0122/19, 0122/21, 0122/22, 0122/23, 0122/24, 0122/25, 0122/26, 

0122/27, 0122/30, 0122/31, 0122/45, 0122/46, 0122/47, 0122/48, 0122/49, 0122/50, 0122/51, 0123, 

0124/17, 0124/18, 0124/19, 0124/20, 0124/21, 0124/22, 0124/23, 0124/24, 0124/25, 0124/26, 0124/27, 

0124/28, 0124/29, 0124/30, 0124/31, 0124/32, 0124/33, 0124/34, 0124/35, 0124/36, 0124/37, 

0124/38,0124/39, 0124/40, 0124/41, 0125, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8, 0126/9, 0126/10, 

0126/11, 0126/12, 0126/13, 0126/14, 0126/15, 0126/16, 0126/17, 0126/18, 0126/19, 0126/20, 0126/21, 

0126/22, 0126/23, 0126/24, 0126/25, 0126/26, 0128, 081/1. 

Mátraszentimre belterület: 1415, 1420/1, 1420/2, 1423, 1424, 1425/1, 1431, 1435/3, 1535/3. 

 

Előzmények: 

A DIGITROLL Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 18265-22/2005. számon kiadott és 9429-4/2015. számon 

módosított környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, mely engedély érvényessége 2021. április 

24. napján lejár. 

Engedélyes a meghatalmazottja által 2021. március 23-án a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a környezetvédelmi működési engedély meghosszabbítását kérte. 

 

A tevékenység ismertetése: 

Engedélyes 2002-óta a Mátraszentistváni Sípark kezelője. A komplexum fejlesztése folyamatosan történik. 

Jelenleg 8 felvonó, 2 mozgójárda és 10 különböző nehézségű sípálya van a területén, 4300 méteres 

pályahosszúsággal. A Sípark 4 víztározóval rendelkezik és 22 db hóágyú gép biztosítja a havat a pályákon. 
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A technikai hó alkalmazásának köszönhetően a síelési szezon átlagosan 80-90 nap, a síelők száma 40-

50.000 fő szezononként. A pályák egy részén intenzív síoktatás folyik, de használják edzésre, olimpikonok 

felkészítésére is. A Sípark több bajnokságnak is adott már otthont. A vendéglátás részeként egy 60 fős, 

fedett önkiszolgáló étterem (hütte) működik a központban. 

 

A fejlesztéseknek köszönhetően az alábbi új és korszerű síliftek kerültek letelepítésre a Sípark területén az 

elmúlt több mint 15 évben.  

 név létesítés éve hossz (m) kapacitás (fő/ó) szintkülönbség (m) 

TATRA POMA I. 2004 515 700 145 

TATRA POMA II. 2007 220 25 25 

DOPPELMAYR I. 2005 460 1230 135 

DOPPELMAYR II. 2004 300 1400 57 

DOPPELMAYR 2017 498 2200 148 

BABY-LIFT I. 2005 65 300 7 

BABY-LIFT II. 2006 88 300 10 

 

A régi nagy teljesítményű hóágyúkat több kisebb teljesítményű, korszerű, energiahatékony és csendes 

üzemmódú gépre cserélték, amelyek már egy föld alá épített fagymentes aknához csatlakoznak, ezért 

teljesen automatizáltak és távolról azonnal elindíthatók. Jelenleg 14 db oszlopos és 8 db mobil hóágyú áll 

rendelkezésre. A hóágyúzáshoz adalékanyagot nem használnak, a patakból felfogott helyi csapadékvíz 

kerül kijuttatásra, amelyet a kompresszorok sűrített levegővel kevernek össze. A hóágyúkat vízzel ellátó 

vezetékrendszer 2020. őszén mintegy másfél kilométer hosszúságban újult meg. 

A víztározók létesítésének célja a síkomplexum hó ellátottságának biztosítása. Jelenleg a hó előállításához 

az alábbi négy víztározó a következő üzemi tározókapacitással áll rendelkezésre: 

- Hutahelyi-pataki víztározó 1350 m
3
 

- Alsó parkoló alatti tározó 4453 m
3
 

- Nyírfás tározó   1050 m
3
 

- Narád-oldali tározó  8443 m
3
 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. március 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 meghatalmazottja elektronikus úton benyújtott kérelmében a környezetvédelmi engedély 

megújítását kérte. 

A létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletének 113. [Sípálya (a 

kapcsolódó létesítményekkel együtt) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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védőövezetén] illetve a 122. [Duzzasztómű vagy tározó (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett 

természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] pontjába tartozik. 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„(2)  Az engedély érvényességi idejét a környezetvédelmi hatóság a tevékenység környezeti hatásai, azok 

előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, 

valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett időtartama 

figyelembevételével határozza meg. 

(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.” 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel 

időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01856/2021. számon megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 

9. § (1) bekezdés alapján közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi 

Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat (Mátraszentimre) jegyzőjéhez írásban lehet 

benyújtani, a közhírré tételt követő 30 napon belül. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje meg 

milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. Kizárólag az 

eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. Szükség esetén az 

érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő 

közzétételével valósul meg. 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. március 31. 

 

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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