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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
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 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 b) 

pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) 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/00141/2021. (HE/KVO/01811/2020.) 

 

Az ügy tárgya: Az Eger Termál Kft. által tervezett termálvíz felhasználás bővítésére vonatkozóan 

kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00141-15/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. Az Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.; KÜJ: 100598067) – a továbbiakban Kérelmező – 

meghatalmazottja által, a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2020. december 

18. napján elektronikus úton benyújtott, az Eger Termál Kft. által tervezett termálvíz felhasználás 

bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a meglévő A-8, A-10 és A-11 jelű termálkutakból történő vízkivétel kapacitásának bővítése során 

jelentős hatások valószínűsíthetők, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak 

megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükséges. 
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II. Az eljáráshoz a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 6. számú mellékletében foglalt tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően összeállított környezeti hatástanulmányt kell benyújtani. A 

hatásterület meghatározásánál a Khvr. 7. számú mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. 

A Khvr.-ben foglalt tartalmi követelményekkel összhangban, az előzetes vizsgálati eljárásba 

szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/578/2021. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása alapján a környezeti hatásvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

1. A takarékos hévízgazdálkodás követelményének szem előtt tartásával igazolni kell a tervezett 

vízigény megalapozottságát. 

2. Egyértelművé kell tenni a tervezett vízhasználatot (kutanként, ill. a három kútra együttesen milyen 

napi és éves maximális, ill. átlagos víztermelés tervezett), a hatások vizsgálatát, bemutatását és 

értékelését az előzőek szerint megadott víztermelésekre kell elvégezni. 

3. El kell végezni a tervezett vízhasználat, ill. létesítményei hatásának részletes vizsgálatát az 

aktuálisan engedélyezett térségi vízhasználatokra. A hatások vizsgálatához számításba vett, 

lehetőség szerint aktuális nyugalmi nyomásszinteket és a tervezett vízhasználat (valamennyi, 

számításba vett víztermelési variáns) térségi vízhasználatok nyomásviszonyaira gyakorolt hatását 

részletesen, számszerűen be kell mutatni, különösen az Eger belvárosi fürdők karsztforrásaira. 

4. A tervezett vízhasználat számított hatásait és utánpótlódási viszonyait az AT-8, AT-10 jelű 

hévízkutak ismert védőidom terveinek (pl. Geoservice Kft.. 2004.; Geoservice Kft., 2006.) 

figyelembevételével is értékelni kell, részletesen bemutatva az utánpótlódási területek, térrészek 

korábbi lehatárolásaihoz viszonyított eltérések okait. 

5. Be kell mutatni, hogy a tervezett vízhasználat esetén a hasznosított vízkészlet vízminőségében és 

vízadójának védettségében milyen változás(ok) következhet(nek) be, felhasználva az AT-8, AT-10 

jelű hévízkutak korábbi, a jelenleg lekötöttnél nagyobb víztermelésekhez tartozó vizsgálati 

eredményeit is. Vizsgálni kell, hogy a tárgyi kutak vízadójának nem védett jellege a tervezett 

vízhasználat során és/vagy eredményeképpen ismételten elfordulhat-e. 

6. Vizsgálni és értékelni kell a tervezett vízhasználat szenny-, használt- és hulladékvizei 

elhelyezésének megvalósíthatóságát, annak hatásait. 

7. Vizsgálni és értékelni kell, hogy a tervezett vízhasználat hogyan, milyen feltételekkel egyeztethető 

össze az Eger, Déli ivóvízbázis védelmére kijelölt védőidomokra, védőterületekre vonatkozó 

előírásokkal, korlátozásokkal. 

8. Be kell mutatni a tervezett vízhasználat térségi vízhasználatokra gyakorolt hatásainak 

megfigyelésére javasolt monitoringot. 

 

III. A tervezett beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Kérelmező érvényes engedélyek birtokában (35500/5595/2019.ált. – engedélyes: Heves Megyei Vízmű 

Zrt.) folytatott termálvíz felhasználásának bővítését tervezi. A tervezett tevékenység az összes kitermelt 

vízmennyiség 516.000 m
3
/év-ről 700.000 m

3
/év-re történő növelése. A Kérelmező szükséges termálvíz 

igényét az AT-8, AT-10 és AT-11 kataszteri számú termálkutak biztosítják. 
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A termelő kutak főbb műszaki adatai: 

Kataszteri szám AT-8 AT-10 AT-11 

Település Eger Eger Eger 

Létesítési év 1962.  1964. 2017 

EOVX (m) 281371,8 281005,5 281229,87 

EOVY (m) 750703,4 750152,6 749492,76 

Terep (mBf) 151,2 180,5 193,62 

Talpmélység (m) 886,5 840,0 925 

Kifolyó víz hőmérséklete(C
o
) 48,21 53,3 47,3 

Jellemző Hny (m) +2,3 -4,8 -22,7 

Termeltetés módja túlfolyó búvárszivattyú búvárszivattyú 

 

A kutak hozama a dokumentáció alapján: 

- AT-10 jelű kút 80 000 m
3
/év (lekötött 83 220 m

3
/év) vízmennyiséggel van figyelembe véve, amit 

tekinthetünk a kút maximumának. (Vízföldtani alapján állandó üzemben maximálisan kitermelhető 

vízhozam 320 l/perc, azaz 140 160 m
3
/ év.) 

- AT-8 jelű kút állandó üzemben maximálisan kitermelhető vízmennyisége vízföldtani napló alapján 

1890 l/perc, ami napi 20 üzemórával számolva 827 820 m
3
/év (jelenleg lekötött vízmennyiség  

432 780 m
3
/év). 

- AT-11 jelű kút üzemben maximálisan kitermelhető vízmennyisége vízföldtani napló alapján  

1000 l/perc, azaz 439 000 m
3
 /év. 

Az AT-8, AT-10 és AT-11 kutakat együttesen kívánják üzemeltetni. 

A dokumentáció alapján az 1. termelési variáns a javasolt, mely szerint a vízkivétel az AT-10 jelű kút 

maximum vízhozama mellett AT-8 és AT-11 50-50 %-os figyelembe vételével történik. 

 

A tervezett termálvíz kitermelés bővítésének kizárólag a termálvíz rezervoárban lesz érzékelhető hatása. 

A bővítés kimutathatósági határ alatti, és bizonyosan nem éri el a 10 %-os hozamcsökkenést. A 

rezervoár tekintetében a termálkarsztos vízadók rendelkeznek kellő utánpótlódással. A hévízkutak a 

jelenlegi műszaki kiépítettségükkel tudják termelni a megnövelt hozamot, így az üzemelés bővítéséhez 

nem szükséges a meglévő műszaki kapacitás változtatása. 

 

IV. A Khvr. 5. § (7) bekezdése értelmében jelen határozat jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását 

követő két éven belül kérheti a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és az engedély 

megadását. 

 

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

hivatal jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belülgondoskodjon a határozat teljes 

szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a 

Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

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

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 
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belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 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 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. A közigazgatási cselekmény 

hatályosulására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály 

elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Kolencsik Attila (3711 Szirmabesenyő, Petőfi u. 14), mint Kérelmező meghatalmazottja, az általa 2020. 

december 18-án elektronikus úton benyújtott dokumentáció alapján az Eger Termál Kft. által tervezett 

termálvíz felhasználás bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. 

Kérelme alapján 2020. december 19. napján előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi 

Hatóság előtt. 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló (a továbbiakban: Khvr.) 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 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] tartozik, ezért a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett. 

A termál kutakból történő vízkivételi kapacitás bővítése a Khvr. 3. számú melléklet 130. pontja [Az 1. 

számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-

85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés 

a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. 

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

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

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

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

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 megküldött dokumentációt az Ákr. 36. §-a alapján megvizsgálva megállapításra került, hogy a 

képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazást nem tartalmazta, illetve az eljárás díjának befizetését 

nem igazolták, ezért a Kérelmezőt HE/KVO/01811-4/202. számon hiánypótlásra szólítottam fel. 

http://www.magyarorszag.hu/
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Megállapításra került továbbá, hogy a benyújtott dokumentáció nem tartalmazta a kapacitásbővítéssel 

érintett termál kutak helyrajzi számait, ezért nyilatkozattételre szólítottam fel a Kérelmezőt. 

Kérelmező meghatalmazottja a 2021. 01. 14-én megküldött iratokkal igazolta az eljárási díj befizetését. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy az éghajlatváltozással összefüggésben tartalmilag hiányos, 

illetve a dokumentációt készítők a természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékben nem 

szerepelnek, ezért Kérelmezőt a HE/KVO/00141-8/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel, 

melyben foglaltaknak, illetve a nyilatkozattételi kötelezettségének 2021. 01. 25-én eleget tett. 

Az eljárás sorána 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 vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3. és 4. 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 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. 

A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

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

környezeti hatásai véleményezhetők. 

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

figyelembevételével az Eger Termál Kft. által tervezett termálvíz felhasználás bővítésére vonatkozóan a 

rendelkező részben foglaltak szerint környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tartom szükségesnek. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés aa) pontja 

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. 

Az eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. 

Az ügyintézési határidőt megtartottam, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, 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 szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, 

megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

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. 

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

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 114.§-a alapján adtam tájékoztatást. 
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A keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja,12.§ (1) 

bekezdése, 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. 

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. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2021. február 1. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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