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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  

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

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01844/2020 

Kérelmező: Hajdú Invest Kft. (4032 Debrecen, Hajdú utca 6.)  Lela Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Vay 

Ádám körút 4-6. II/208.) Demjén-Piramis Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 173.)  

Ügy tárgya: A Demjén K-11 hévízkút hozamnövelésére vonatkozóan kezdeményezett előzetes vizsgálati 

eljárás 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A hévízkút a 35500/907-11/2020., 35500/7238/2018., 35500/10106-1/2017., 35500/8690-1/2017., 

35500/12093/2016., 35500/5239-6/2016., 16162-13/2012., és 757-1/2010. számon módosított, az Észak-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 13.067-12/2009. 

számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.  

Az engedélyes üzemeltetők a Hajdú Index Kft, a Lela Invest Kft és a Demjén-Piramis Kft.  

A termálkút jelenlegi engedélyezett vízkivétele 181.770 m3/év, (498 m3/d), amely vízkivételt összesen 20%-

kal kívánják megnövelni 219.000 m3/év (600 m3/d) hozamra. 

A hozamnövelés célja a kérelmezők tulajdonában lévő fürdőegységek nyitvartási idejének megnövelése 

céljából kialakult pótvíz mennyiségének biztosítása. 

A kútszerkezet és kapcsolódó eszközeinek, vezetékeinek megváltoztatása nélkül az üzemeltetési 

engedélyben szereplő műszaki tartalommal megegyezően kívánják az engedélyesek a többlet vízigényt 

kielégíteni.  

A demjéni K-11 számú (Kenderföldi Vadászles) hévízkút Demjén község külterületén, az 536/34.hrsz-ú 

ingatlanon található. 

EOV koordinátái: Y: 745673,59, X: 278066,02 

A kút csövezett mélysége: 950 m. 

Vízhozama: 460 l/p 

A kifolyó víz hőmérséklete: 65,4 °C 

 

A beruházás Demjén község belterületén elhelyezkedő 536/34 helyrajzi szám alatt álló, „kivett beépítetlen 

terület” megnevezésű ingatlanra korlátozódik. A beruházás nem jár a kút szerkezeti átalakításával vagy 

gépészeti módosításokkal, így semmilyen átalakítás nem történik. A többlet víztermelésnek a jelenlegi 

területfoglaláshoz viszonyítva többlet területigénye nincs. 
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A megnövelt vízkivétel tervezett időpontja a hatósági engedélyek meglétének függvénye. Az üzemszerű 

működés tervezett időtartama az előírt kút műszeres vizsgálatok alapján adható meg, tervszerűen 35 év. 

A termálkút víztermelése és annak megnövelése a talajvízre nincs hatással. A hidrodinamikai modell 

eredményei alapján megállapítható, hogy a többlet vízkitermelés a potenciálszintek esetében nem okoz 

jelentős változást: a K-11 kútban 15 cm üzemi vízszint csökkenés, míg a környező kutak üzemi 

vízszintjében mintegy 10 cm-es vízszintcsökkenés várható. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Demjén 

A feltételezhetően érintett települések: Eger, Egerszalók, Kerecsend (felszín alatti vízre megállapított 

hatásterület alapján) 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 24. 

 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 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: Nagy Fanni 

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

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmezők megbízásából eljáró Dr. Lénárt László 2020. december 23-án a Környezetvédelmi Hatósághoz 

elektronikus úton benyújtott kérelemben a Demjén K-11 hévízkút hozamnövelésére vonatkozóan előzetes 

vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

A tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 80. pontjába [Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi 

objektumból vagy objektumcsoportból (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) b) 500 m
3
/naptól 

termál karsztvízből] sorolható, de nem éri el az ott meghatározott küszöbértéket. 

 

A tervezett hozamnövelés következtében a tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 132. pontja [A 3. számú 

melléklet 1-128. pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés 

következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. számú melléklet B. és C. 

oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik, ezért a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett. 

 

Az előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2020. december 24. 

napján megindult. 

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati 

eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő 

hirdetőtáblán, valamint honlapján. 
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3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye 

szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

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

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

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

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01844/2020. számon.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek 

létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban 

az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 

iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a 

kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

4.  Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. december 30. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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