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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/01958/2021 

Kérelmező: Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3394 Egerszalók, Kossuth utca 17.) 

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

termálkút kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Egerszalók 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

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 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 kutak kútfejszerelvényeit 2002-ben lecserélték biztonságos tolózárral 

rendelkező felépítményekre, a két kút azonos kútfejszerelvényekkel került kialakításra. 
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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. 

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 tervezik megvalósítani. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. március 30. 

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 2021. március 29-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton 

benyújtott kérelemben a tervezett termálvíz felhasználás növelésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett. 

 

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. 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 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. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi 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/01958/2021. 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; 

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: 2021. április 6. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 

 dr. Kovács Melinda 

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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