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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

 

Ügy száma: HE/KVO/03224/2021. 

Ügy tárgya: a Mátraháza - Kékes-tető déli sípályára és kapcsolódó létesítményeire vonatkozó teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás  

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

Az engedélyezett tevékenységgel érintett terület: Gyöngyös 0115/3 hrsz. 

 

Rövid ismertető: 

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 Kékestető Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, 7314 hrsz.) 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. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. szeptember 22. 

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: Jósvainé Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A Kékestető Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, 7314 hrsz.) megbízásából eljáró GREEN SIDE Kft. (3525 

Miskolc, Nagy Imre u. 11.)  2021. szeptember 21-én a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton 
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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.” 

 

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, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/03224/2021. számon.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

 

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. szeptember 28. 

 

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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