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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet u. 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 

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 d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00028/2021. (HE/KVO/01844/2020.) 

 

Az ügy tárgya: A Demjén K-11 hévízkút hozamnövelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

lezárása 

 

Az ügyfél neve: 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.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00028-18/2021. (HE/KVO/01844/2020.) 

számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

  

I. A Hajdú Invest Kft. (4032 Debrecen, Hajdú utca 6., KÜJ:102324532)  Lela Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Vay Ádám körút 4-6. II/208., KÜJ:103451495) Demjén-Piramis Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 

173., KÜJ:103774420) – a továbbiakban együttesen: Ügyfelek- megbízásából eljáró Karsztvízgazda 

Bt. (3525, Miskolc, Vologda u. 10. 3/2., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a Demjén K-11 

hévízkút hozamnövelésére (KTJ:102890201) megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

mailto:zoldhatosag@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
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II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/370-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását előírásokkal megadta, 

egyben felhívta a figyelmet a következőkre: 

- A kapacitásbővítéssel tervezett többlet víztermelés megkezdése hatályos vízjogi üzemeltetési 

engedély alapján végezhető. 

- A többlet víztermeléssel keletkező növekvő mennyiségű használt víz és szennyvíz elhelyezését a 

hatályos jogszabályi előírások betartásával kell biztosítani az ehhez szükséges vízjogi 

engedélyek, szennyvíz kibocsátási engedélyek birtokában, azokban foglaltak szerint. 

Felhívom a figyelmet a következőkre: 

A növelt kapacitású termelés engedélyezéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt külön eljárás 

keretében kell megkérni Hatóságomtól a vonatkozó jogszabályok alapján. 

 

III. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

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 m
3
/év, (498 m

3
/d), amely vízkivételt összesen 

20%-kal kívánják megnövelni 219.000 m
3
/év (600 m

3
/d) hozamra. 

A hozamnövelés célja a kérelmezők tulajdonában lévő fürdőegységek nyitvatartási 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. 

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 
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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 

 

IV. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Kerecsendi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3395 Demjén, Kossuth Lajos tér 1.) azzal, hogy a megküldéstől 

számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos 

egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül 

tájékoztatni kell. 

 

VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Ügyfelek által befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. 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 keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

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

 

Indokolás kivonata:  

Az Ügyfelek megbízásából a Kérelmező, a Demjén K-11 hévízkút hozamnövelésére vonatkozóan 2020. 

december 23-án a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elektronikus úton benyújtott 

kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.  

 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. 
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Az előterjesztett kérelem alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 

továbbiakban: Ákr.) 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2020. december 24. napján megindult. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/01844-2/2020. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01844/2020. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban  az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes 

eljárás ügyintézési határideje: 2021. 02. 06. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre, továbbá a közleményt a tevékenységgel feltételezhetősen érintett település 

jegyzőinek közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

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

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 

35. pontja alapján megállapított 250 000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díj 

a HE/KVO/01844-7/2020. számon kiadott hiánypótlási felhívásra tekintettel 2021. január 4-én 

megfizetésre került.  

 

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 a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. és 7 pontjaiban 

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

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

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti 

település jegyzőjét.  

 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője és Eger Megyei Jogú 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 településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

http://www.magyarorszag.hu/


 

 

5 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 

munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Demjén K-11 hévízkút hozamnövelésére vonatkozóan további hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi 

engedély nélkül kivitelezhető. 

 

 A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

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 1. számú melléklet 35. 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 Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 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. február 5. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 
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eljárásban részt vett önkormányzat 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: 

 

 

Kelemen Zoltán 

főosztályvezető 
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