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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/01811/2020 

Kérelmező: Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) 

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

kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Az Eger Termál Kft. (a továbbiakban: 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. 

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 
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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 rezevoárban 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. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Eger 

A feltételezhetően érintett települések: Ostoros, Andornaktálya (vízkitermelés hidraulikus hatásterülete) 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 19. 

Az eljárás lefolytatásának 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: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező meghatalmazottja 2020. december 18-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton 

benyújtott kérelemben a tervezett termálvíz felhasználás bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett. 

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., 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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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 előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2020. december 19. 

napján megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, 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 kérelem és a dokumentáció megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/01811/2020. számon, a keltezés napját követő 30 napig. 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

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

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

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; 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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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 23. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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