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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, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01958/2021. 

Ügy tárgya: Az Egerszalók De-42 és De-42/a termálkutak további üzemeltetéséhez kapcsolódóan a De-

42 termálkút kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Ügyfél adatai: Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/01958-15/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (Székhely: 3394 Egerszalók, Kossuth 

utca 17, KÜJ: 100553790) - a továbbiakban: Kérelmező - meghatalmazottjaként eljáró Dr. Lénárt László, 

mint a Karsztvízgazda Bt. (3525 Miskolc, Vologda u. 10.3/2.) ügyvezetője által, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) tárgyban benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység csak véglegessé vált vízjogi engedély alapján, az abban foglalt 

előírások betartása mellett végezhető. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/3364//2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz 

vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

- 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 engedély 

módosítást külön eljárás keretében kell megkérni Hatóságomtól a vonatkozó jogszabályok alapján. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

 

A tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A hévízkutak főbb műszaki adatai: 

Kataszteri szám De-42 (K-4) De-42/a (K-7) 

Létesítési év 1961. 1987. 

EOVX (m) 279.591,97 279.586,32 

EOVY (m) 746.313,25 746.313,25 

Terep (mBf) 161,532 158,1 

Talpmélység (m) 407,5 425,7 

Kifolyó víz hőmérséklete (C
o
) 65,5 68,0 

A kutak pozitív nyomásállapotúak. A kútfejszerelvényeiket 2002-ben lecserélték biztonságos tolózárral 

rendelkező felépítményekre, a két kút azonos kútfejszerelvényekkel került kialakításra. 

A termálkutak hozama a dokumentáció alapján: 

- De-42 jelű kút 290 m
3
/nap (105 850 m

3
/év), melyet 365 m

3
/nap (133 225 m

3
/év) mennyiségre 

kívánnak növelni. 

- De-42/a jelű kút 2 200 m
3
/nap (803 000 m

3
/év) kapacitással működik, melyet a Kérelmező nem 

kíván növelni. 

A De-42 termálkút kizárólag a kút körül a karsztvíz karbonát tartalmából kirakódással képződött, 

természetvédelmi oltalom alatt álló mésztufadomb fenntartására, illetve új mésztufadombok létesítésére 

üzemel. A hozamnövelésre a mésztufadomb állagmegóvásának érdekében van szükség. 
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A kútszerkezet és kapcsolódó eszközeinek, vezetékeinek megváltoztatása nélkül az üzemeltetési 

engedélyben szereplő műszaki tartalommal megegyezően kívánják a De-42 hévízkútból származó 

többlet vízigényt kielégíteni. A vízkivételt változatlan szerkezeti és gépészeti kialakítással valósítják meg. 

 

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

 

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

hivatal jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon 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. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

 

VIII. 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 

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: 

Kérelmező meghatalmazottja 2021. március 29-én az Egerszalók 0112/4 hrsz-ú ingatlanon üzemelő  

De-42 és De-42/a termálkutak további üzemeltetéséhez kapcsolódóan, a De-42 termálkútból történő 

vízkivétel 75 m
3
/nap (27 375 m

3
/év) mennyiséggel történő bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

A De-42 és De-42/a termálkutak 498-7/2011. és 12990-5/2011. számon módosított, az Észak-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2666-5/2007. 

számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az engedély 2021. április 31. napjáig 

érvényes. 

A De-42 és De-42/a termálkutakból történő összes vízkivétel 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] tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett. 

A De-42 termálkútból történő vízkivétel, illetve annak hozamnövelése önmagában nem tartozik a Khvr. 3 

számú melléklete hatálya alá, ezért nem előzetes vizsgálat köteles. 

A Khvr. 3. § (7) bekezdése szerint „A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a 

környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú 

mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy 
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az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú 

mellékletbe. Ha a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat során az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) 

alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.” 

A fentiek alapján 2021. március 30-án előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság 

előtt. 

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 Kérelmező 

meghatalmazottját 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 

(Egerszalók) jegyzőjének közhírré tételre, illetve a feltételezhetően érintett település (Demjén) 

jegyzőjének a közleményt. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

A benyújtott kérelmi dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a Kérelmező 

meghatalmazottja az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

megfizetését nem igazolta, ezért HE/KVO/01958-4/2021. számon hiánypótlásra szólítottam fel. 

Kötelezettségének a Kérelmező 2021. április 8. napján a meghatalmazottja által megküldött iratával 

eleget tett. 

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 vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában ismertetett 

szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. 

Az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya HE/HAT/267-2/2021.számú végzéssel a nyilatkozat és 

vélemény megadásának eljárásából kizárta, mellyel egyidejűleg az eljárás lefolytatására a Kerecsendi 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki. 

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

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

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 
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Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével az Egerszalók 0112/4 hrsz-ú ingatlanon üzemelő De-42 és De-42/a termálkutak 

további üzemeltetéséhez kapcsolódóan, a De-42 termálkútból történő vízkivétel 75 m
3
/nap (27 375 

m
3
/év) mennyiséggel történő bővítésére vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további 

hatásvizsgálat lefolytatását nem 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 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. 

Az eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetésre került. 

Az eljárás során hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel az ügyintézési határidőt 

megtartotta. 

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) bekezdés 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. 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. május 3. 

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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